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Vyřizuje/linka:

Dne:

Kateřina Karlíčková

23. 06. 2020

Věc:

Zápis č. 3/2020
z 13. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 23. června 2020
v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze – Kobylisích
Přítomni:
 ÚVV ČSCH: Mgr. Ondřej Matouš – předseda ÚVV ČSCH, Ing. Radek Novotný – místopředseda ÚVV
ČSCH, Dagmar Kičurová, Ing. Vlastimil Nachtigal, Slavomír Brožek, Ing. Václav Krůta, Ing. Miroslav
Kroft, Lubomír Kesner (jednání bylo usnášeníschopné)
 Omluven: MVDr. Martin Urban
 ÚKK ČSCH: Václav Uličný – předseda ÚKK ČSCH
 ÚRoK ČSCH:
 Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Kateřina Karlíčková
 Hosté: JUDr. Michal Danišovič, Ing. Luboš Valehrach MBA, Josef Vilhelm, MVDr. Miloslav Martinec

PROGRAM:
Zahájení
Schválení programu jednání
Schválení zapisovatele, ověřovatelů
Kontrola usnesení ze dne 27. 02. 2020
Hlasování per rollam
Sekretariát
Legislativní komise
Výstavní podmínky CVMK, MD 2020
Soudní řízení
CK Olympiáda MCH – 52. ročník
Nemovitosti
Zpráva ÚKK
Různé
a. Generální zasedání EE, mezinárodní školení, info nový vzorník
b. Stav nedoplatků
c. Doručená pošta
d. Ocenění chovatelů a ZO ČSCH Poděbrady
e. Nominace předsedy ÚVV ČSCH do Rady Českého rozhlasu
f. Altrinia – návrh komplexního programu evidence ČSCH
14) Diskuse
15) Závěr jednání
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Ad 1) Zahájení
Zasedání nechal svolat e-mailem rozeslanou pozvánkou předseda ÚVV ČSCH Mgr. O. Matouš.
Jednání zahájil v 10:33 hod. Zvukový záznam z jednání bude uložen na Sekretariátu ÚVV ČSCH po dobu
jednoho roku. K tomuto bodu žádné usnesení přijato nebylo.
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Ad 2) Schválení programu jednání
K navrženému programu 3. zasedání roku 2020 byly vzneseny tyto připomínky.
Př. Ing. M. Kroft – navrhuje vypustit bod 12, zpráva ÚKK, protože ji obdržel pozdě.
V 10:40 h. dorazil př. L. Kesner.
Př. L. Kesner – navrhuje vyřadit zprávu LK, protože ji předsedající př. E. Hlaváčková rozeslala pozdě.
Př. Mgr. O. Matouš – navrhuje oba body projednat, ale nebudeme přijímat žádná usnesení.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje původní znění programu s tím, že bod 7 a 12 pouze
projednáme, ale nebudou k nim přijata žádná usnesení.
Hlasování. Pro – 6. Proti – 1. Zdržel se – 0.

Ad 3) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpracováním zápisu z jednání ÚVV ČSCH č. 3/2020 byla pověřena Kateřina Karlíčková. Ověření
bude provedeno ve dvou kolech, ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 3/2020 zpracuje pracovnice Sekretariátu
ÚVV ČSCH Kateřina Karlíčková.
Hlasování. Pro – 5. Proti – 1. Zdržel se – 1.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/3/2: Ověřovateli zápisu z jednání ÚVV ČSCH budou všichni členové ÚVV
ČSCH, druhé kolo ověření provedou předseda Mgr. O. Matouš a místopředseda Ing. R. Novotný.
Hlasování: Pro – 7. Proti – 0. Zdržel se – 0.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 27. 02. 2020
Nejprve byla provedena kontrola dosud nesplněných UKLÁDACÍCH bodů usnesení z předchozích
zasedání. (Body dlouhodobé či trvalé /do odvolání/ nejsou při každé kontrole usnesení projednávány.)
-

-

USNESENÍ 8/ÚVV 19/8/11/1: ÚVV ČSCH schvaluje výběr tiskárny VH PRINT pro výrobu
vzorníku a pověřuje př. MVDr. M. Martince a př. J. Vilhelma k jednání s vybranou tiskárnou. Na
příštím zasedání předají informaci ohledně časového horizontu a přípravy smlouvy. Informaci
podá př. MVDr. M. Martinec. Vzorník bude dnes k nahlédnutí a ke schválení. SPLNĚNO.
USNESENÍ 8/ÚVV 19/8/12/1: ÚVV ČSCH ukládá VŘ oslovit výstaviště Holešovice, Letňany,
Brno, České Budějovice, Lysou nad Labem a Ostravu. Termín konání EV 22. - 24. 11. 2024.
V ŘEŠENÍ, bude splněno až po zapsání statutárních orgánů v Rejstříkovém soudu a následném
zřízení elektronického podpisu. POZASTAVENO – jednání na MZe.
Předseda Mgr. O. Matouš na MZe zjistil, že o plánované evropské výstavě vůbec nic neví a ani
neví, zda budou schopni tuto akci zafinancovat. Pan ministr požaduje dodání oficiální žádosti, tu
jsme již podali, ale nevíme, jak to dopadne a my sami nejsme schopni tuto akci sami
profinancovat. MZe plánuje stavbu nové haly v Českých Budějovicích a ministr ji nabízí ČSCH
k dispozici pro konání evropské výstavy za zvýhodněných podmínek. Zde je však riziko, že hala
nebude v potřebném termínu dokončená.
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-

-

Př. Ing. M. Kroft informuje, že jednal s ministrem p. Tomanem, ale oficiální žádost tam nešla. Př.
Ing. V. Krůta tuto informaci potvrdil, jednání byl přítomen. Došlo k zapsání nových statutárních
orgánů. ÚKOL TRVÁ.
Př. Mgr. O. Matouš – v současné době (pandemie) nikdo neví, jak se bude situace dále vyvíjet.
Dotace asi nebudou. Oslovil výstaviště v Brně a Českých Budějovicích. V Brně vychází nájemné
za pavilon P cca 1,5 mil/den a za pavilon Z na 800 tis./den. V Českých Budějovicích je stavba
haly vhodná pro náš účel stále ve fázi příprav stavby. Navíc bez příslibu dotace ministerstva nemá
smysl výstavu vůbec řešit.
Př. Ing. M. Kroft – navrhuje zkusit na pořádání evropské výstavy čerpat dotace z Evropských
fondů na pořádání evropské výstavy. Pan předseda přislíbil prověření možnosti čerpání dotací
z Evropských fondů. ÚKOL TRVÁ.
USNESENÍ 8/ÚVV 19/8/15/2 a: ÚVV ČSCH pověřuje př. Kičurovou a př. Ing. V. Nachtigala
překontrolovat majetkové účty Zverimex s.r.o., kde jsou vedeny finanční zůstatky, provést
celkovou inventuru. SPLNĚNO
USNESENÍ 9/ÚVV 19/9/5/1: ÚVV ČSCH ukládá VŘ připravit výběrové řízení na dodávku
krmiv a pohárů spolu s rozpočtem ohledně reklam a sponzoringu. Na obě věci bude vyhlášeno
výběrové řízení. PROBÍHÁ.
Př. Ing. R. Novotný informuje, že bude vyhlášeno v průběhu března. Přestože nemáme na rok
2020 podepsány smlouvy s našimi partnery SABE a DE HEUS probíhá spolupráce nadále za
stejných podmínek i pro nižší složky ČSCH.
Na základě Upřesnění podmínek použití dotace bod 3. písmeno l – při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, v našem případě bod b1) limit od 100 000 Kč do 500 000 Kč bez DPH bude
zadána minimálně formou uzavřené výzvy minimálně 5 dodavatelům. Vzhledem k podmínkám
Rozhodnutí o získání dotace – bod 3) písmeno l) pod bod d) musí být veřejné zakázky realizovány
i u nákladů, které nejsou uznatelným výdajem v rámci dotace.
23.06. Ing. R. Novotný informuje – v únoru byla potvrzena dotace se změnou bodů o veřejných
zakázkách; veškerá výběrová řízení spadají do bodu k limitu nad 500 tis. (ověřit částku) a o
dalších podmínkách výběrového řízení; dále je nutné do řízení zařazovat společnosti se sídlem
v ČR aj. ÚKOL TRVÁ: výběrové řízení bude ukončeno do 31. 07. 2020.
V 10:52 h. přišla př. D. Kičurová.

-

USNESENÍ 9/ÚVV19/9/10/1: ÚKK doporučuje ÚVV ČSCH:
Členové ÚKK ČSCH doporučují členům ÚVV ČSCH, aby sami konečně provedli fyzickou
kontrolu nemovitostí, které ČSCH vlastní, a tak na vlastní oči poznali skutečnost o stavu
nemovitostí a věděli, o čem vlastně na svých schůzích diskutují a nenechávali se „opíjet
rohlíkem“. Doporučujeme rovněž projednat s dočasným správcem nemovitostí otázku úklidu
všech prostor, které spadají do kompetencí pronajímatele. ÚKOL TRVÁ.
Př. D. Kičurová – upozorňuje na nevyúčtované energie v našich nemovitostech; spotřeba
sekretariátu dle vyúčtování je neúměrná; nájemníci mají podružné vodoměry; nutno rozúčtovávat i
dešťovou vodu,
Př. Mgr. O. Matouš – stavy odběrů jsou v žalostném stavu, žádá repas všech nemovitostí =
tabulky o měřidlech, stavech a vyúčtování.
Př. V. Uličný – ptá se, jak došlo k předání nemovitostí mezi správci nemovitostí
Př. O. Matouš – žádá předání dokumentace, stavů aj. mezi př. L. Kesnerem a Ing. R. Novotným.
Záležitost projedná s př. Ing. Z. Dvořákovou a dohledají podklady potřebné k dokončení
vyúčtování. O přestávce si projdou společně dokumentaci.
ÚKOL TRVÁ: Vyúčtování provede Ing. R. Novotný a bude vyřešeno do příštího zasedání viz
usnesení na konci bodu.
11:07 dorazili hosté př. J. Vilhelm a př. MVDr. M. Martinec.
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-

-

-

-

-

USNESENÍ 10/ÚVV 19/10/6/3: ÚVV ČSCH pověřuje př. L. Kesnera přípravou nájemní smlouvy
s novým nájemníkem části haly p. Markem Pitrem od 01. 02. 2020 za 60 000 Kč/ měsíčně a
pověřuje př. Ing. M. Krofta a př. Ing. V. Krůtu podpisem smlouvy.
Př. Ing. R. Novotný informuje o jednání s p. M. Pitrem, smlouva je až od 01. 03. 2020.
ÚKOL TRVÁ, nutno přepracovat smlouvu – změna data a statutárních orgánů ČSCH.
SPLNĚNO
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/6/3: ÚVV ČSCH bere na vědomí informaci o plánované investici na
inovaci výstavního fundusu. Pověřuje př. Ing. R. Novotného a př. Ing. V. Nachtigala přípravou
plánu inovace a oprav výstavního fundusu na základě dodaného inventurního seznamu, který dodá
př. L. Kesner. Termín plnění do 29. 02. 2020. Inventurní seznam nebyl dodán.
Úkol pro př. L. Kesnera – dodat poslední (dle datumu platný) inventurní seznam fundusu.
Pozn. - byl panu předsedovi zaslán v době zasedání ÚVV ČSCH.
ÚKOL TRVÁ. Pokud př. L. Kesner pošle inventurní seznam skaldu fundusu do konce jednání,
bude splněno.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/6/6: ÚVV ČSCH pověřuje místopředsedu Ing. R. Novotného a člena
ÚVV ČSCH př. Ing. V. Nachtigala podpisem ÚVV ČSCH odsouhlasené smlouvy s VLL na
pořádání CV Chovatel. Smlouva čeká na schválení ÚVV ČSCH. SPLNĚNO.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/2: ÚVV ČSCH schvaluje novou nájemní smlouvu nebytových
prostor v 1. NP budovy ulice Karolíny Světlé čp. 156, Kolín, s Ondrejem Čurejou za nájemné ve
výši 7 500,- Kč + energie, na dobu určitou od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2021, včetně dodatku
smlouvy o osobách žijících v domácnosti a pověřuje Ing. R. Novotného a Mgr. O. Matouše
podpisem této Smlouvy o nájmu. SPLNĚNO.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/4: ÚVV ČSCH pověřuje správce nemovitostí vypracováním nové
nájemní smlouvy na pronájem bytových prostor v přízemí budovy v ulici Havlíčkova čp. 172,
Roudnice nad Labem, s Josefem Stojkou za nájemné ve výši 14 000,- Kč + energie, na dobu
určitou od 01. 04. 2020 do 31. 01. 2021, včetně dodatku smlouvy o osobách žijících v domácnosti.
Vzhledem k tomu, že bytová jednotka v přízemí objektu není stavebně dokončena, ÚKOL
TRVÁ.
ÚVV ČSCH ukládá VŘ s okamžitou platností pozastavit stavbu a sehnat odbornou firmu
k prozkoumání a posouzení stavu vlhkosti a zajistit nabídku řešení. Požadovat od stavební
firmy BARKWIST penále za nedodržení termínu předání dokončené stavby. TERMÍN –
ihned. SPLNĚNO
V současné době není možné uzavřít s p. J. Stojkou nájemní smlouvu na bytovou jednotku v
přízemí a je třeba mu prodloužit současnou nájemní smlouvu na byt v patře.

USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/4/2: ÚVV ČSCH ukládá VŘ prodloužit p. J. Stojkovi současnou
Nájemní smlouvu v ulici Havlíčkova čp. 172, Roudnice nad Labem do 01. 08. 2020 a sjednotit
všechny nájemní smlouvy v tomto objektu. SPLNĚNO.
- USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/5: ÚVV ČSCH pověřuje správce nemovitostí vypracováním nové
nájemní smlouvy na pronájem bytových prostor v 1. NP – levý byt, budovy v ulici Havlíčkova čp.
172, Roudnice nad Labem, s Věrou Kotlárovou za nájemné ve výši 9 000,- Kč + energie na dobu
určitou od 01. 04. 2020 do 31. 01. 2021, včetně dodatku smlouvy o osobách žijících v domácnosti.
Pozastaveno byt není volný, je doposud v užívání Josefem Stojkou. ÚKOL TRVÁ
Dle př. L. Kesnera tato smlouva neexistuje, toto usnesení se ruší - ZRUŠENO.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/8: ÚVV ČSCH pověřuje správce nemovitostí, aby vstoupil v jednání
s nájemcem In & Ex desig z.s., který je v prodlení s úhradou nájmu, a zároveň zpracoval a odeslal
prostřednictvím právního zástupce okamžité ukončení nájemního vztahu pro obě uzavřené smlouvy v této
nemovitosti. Termín plnění: IHNED ÚKOL TRVÁ.
Př. Ing. R. Novotný – projednáme v samostatném bodě
V 11:29 př. J. Vilhelm přinesl podklady k vyúčtování spotřeby vody Maškova 2020. Spotřebu vody je
třeba prověřit.
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USNESENÍ ZE DNE 27. 02. 2020
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/6/1: ÚVV ČSCH pověřuje místopředsedu Ing. R. Novotného a člena
ÚVV ČSCH př. Ing. V. Nachtigala podpisem ÚVV ČSCH odsouhlasené smlouvy s VLL na
pořádání CV Chovatel 2020. SPLNĚNO.
- USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/6/1: ÚVV ČSCH pověřuje předsedu Mgr. O. Matouše a místopředsedu
Ing. R. Novotného ÚVV ČSCH k podpisu odsouhlasené smlouvy s OO ČSCH Přerov na pořádání
CVMK, MD 2020–23. SPLNĚNO.
- USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/7/1: ustanovuje kárnou komisi a pověřuje její členy – místopředsedu
ÚVV Ing. R. Novotného, člena ÚVV Ing. V. Nachtigala a člena ÚVV S. Brožka, projednat
stížnost př. J. Sokolové na jednání výboru a KK ZO ČSCH Poběžovice ohledně rozdělení finanční
hotovosti z prodeje nemovitosti, kterou spolek vlastnil. Předsedou kárné komise ustanovuje ÚVV
ČSCH Ing. V. Nachtigala. ÚKOL TRVÁ.
Kárná komise dnes zasedne.
- USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/11/5: ÚVV ČSCH ukládá VŘ prověřit u rejstříkového soudu možnost
legalizace ZO ČSCH Lom. SPLNĚNO.
- USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/11/6: ÚVV ČSCH bere informaci na vědomí a pověřuje VŘ zaslat př.
V. Jurovi st., že není v naší kompetenci určovat do jaké OO má svou ZO zaregistrovat. Územně
spadají pod OO ČSCH Děčín a ÚVV ČSCH požaduje informaci, v jakém je stavu ZO ČSCH
Mikulášovice, co se týká struktury Svazu. SPLNĚNO (viz samostatný bod 10).
Př. Ing. R. Novotný podává informaci o stavu/nestavu ZO ČSCH Mikulášovice, jejichž členové
sice zaplatili členský příspěvek, ale žádný z okresů – Děčín, Česká Lípa, Ústí n/L jejich ZO
nepřijalo a nezaevidovalo k fakturaci čl. příspěvků. Navíc př. V. Jura zaslal peníze přímo na
svazový účet a domáhá se zaplacení mimo OO. Předseda Mgr. O. Matouš dodává, že pan V. Jura
poškozuje dobré jméno Svazu. Dal pokyn k vrácení došlé platby bez fakturace.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/4/1: na příštím zasedání dostanou všichni členové tabulky ohledně
přeúčtování spotřeby energií jednotlivých nemovitostí včetně přehledů pro nájemníky.
-

-

Ad 5) Hlasování per rollam
Výsledek hlasování Per rollam 2020
Č. 1
Vzhledem k časové tísni zastupování Svazu při vymáhání pohledávek předkládám hlasování per rollam
ohledně zastupování ČSCH versus firma Czech Houses právníkem JUDr. Ivo Mrázem. Jeho nabídku
jsem zkonzultoval s dalšími právníky a je více než finančně zajímavá – nejlevnější – viz příloha.
Hlasuji pro zastupování ČSCH JUDr. Ivo Mrázem ve věci vymoci pohledávku vůči firmě Czech Houses:
PRO

ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ

PROTI

Zahájení hlasování – 23:59 hod. 04. 02. 2020, ukončení hlasování 23:59 hod. 07. 02. 2020
Výsledek:
PRO – 4, ZDRŽEN HLASOVÁNÍ – 2, nevyjádřeno – 3
NESCHVÁLENO
Č. 2
Vzhledem k časové tísni zastupování Svazu při vymáhání pohledávek předkládám hlasování per rollam
ohledně zastupování ČSCH versus firma In @Ex desingn právníkem JUDr. Ivo Mrázem. Jeho nabídku
jsem zkonzultoval s dalšími právníky a je více než finančně zajímavá – nejlevnější – viz příloha.
Hlasuji pro zastupování ČSCH JUDr. Ivo Mrázem ve věci vymoci pohledávku vůči firmě In@desingn:
PRO

ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ

PROTI
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Zahájení hlasování – 23:59 hod. 04. 02. 2020, ukončení hlasování 23:59 hod. 07. 02.2020
Výsledek:
PRO – 4, ZDRŽEN HLASOVÁNÍ – 1, nevyjádřeno – 4
NESCHVÁLENO
Č. 3
Předkládám hlasování per rollam ohledně složení nové Legislativní komise ÚVV ČSCH ve složení:
Eva Hlaváčková, Pavel Wieder, JUDr. Michal Danišovič, Ing. Radek Novotný. Předsedou Legislativní
komise ÚVV ČSCH je navržen Ing. Radek Novotný.
Hlasuji pro Legislativní komisi ÚVV ČSCH ve složení – viz výše:
PRO

ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ

PROTI

Zahájení hlasování – 21:59 hod. 06. 02. 2020, ukončení hlasování 23:59 hod. 09. 02. 2020
Výsledek:
PRO – 2, ZDRŽEN HLASOVÁNÍ – 1, PROTI – 1, nevyjádřeno – 5
NESCHVÁLENO.
Č. 4
Předkládám hlasování per rollam k schválení Kárné komise ÚVV ČSCH pro vyřízení stížnosti př.
Jaroslavy Sokolové – zahájení kárného řízení s výborem a KK ZO ČSCH Poběžovice ohledně rozdělení
finanční hotovosti z prodeje nemovitosti.
ÚVV ČSCH ustanovuje kárnou komisi a pověřuje její členy – místopředsedu ÚVV Ing. R. Novotného,
člena ÚVV Ing. V. Nachtigala a člena ÚVV S. Brožka, projednat stížnost př. Jaroslavy Sokolové
na jednání výboru a KK ZO ČSCH Poběžovice ohledně rozdělení finanční hotovosti z prodeje
nemovitosti, kterou spolek vlastnil. Předsedou kárné komise ustanovuje ÚVV ČSCH Ing. V. Nachtigala.
PRO

ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ

PROTI

Zahájení hlasování – 21:59 hod. 06. 02. 2020, ukončení hlasování 23:59 hod. 09. 02. 2020
Výsledek:
PRO – 2, ZDRŽEN HLASOVÁNÍ – 2, nevyjádřeno – 5
NESCHVÁLENO.
Č. 5
Předkládám hlasování per rollam ke schválení a podepsání smlouvy mezi ČSCH a VLL ohledně CV
Chovatel 2020–23.
ÚVV ČSCH pověřuje místopředsedu Ing. Novotného a člena ÚVV př. Nachtigala podpisem ÚVV
odsouhlasené smlouvy s VLL na pořádání CV Chovatel.
PRO

ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ

PROTI

Zahájení hlasování – 22:10 hod. 06. 02. 2020, ukončení hlasování 22:10 hod. 09. 02. 2020
Výsledek:
PRO – 3, ZDRŽEN HLASOVÁNÍ – 1, nevyjádřeno – 5
NESCHVÁLENO.
Povětšinou jste si stěžovali na nedostatek informací:
Č. 1
24. ledna 2019 projednával ÚVV na svém zasedání dluh firmy Czech Houses – USNESENÍ 1/ÚVV
19/1/7/2: ÚVV ČSCH ukládá Lubomíru Kesnerovi jednat s firmou Czech Hauses, s.r.o. ohledně úhrady
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dlužného nájemného. Pokud dlužné nájemné nebude uhrazeno do 28. 2. 2019, bude záležitost postoupena
k soudnímu vymáhání. Schváleno všemi hlasy.
Č. 2
Projednáváno na lednovém zasedání – firma, která neplatí, navíc vyhrožuje právníkem, lukrativní část si
nechá a zbytek nám přenechá, a ještě vystaví fakturu?
Č. 3
Projednáváno na lednovém zasedání
Č. 4
Dne 04. 06. byla přijata stížnost od př. Sokolové – rozdělení finanční hotovosti při prodeji nemovitosti
ZO ČSCH Poběžovice. Projednáno na následujícím zasedání ÚVV. Vzhledem k neexistenci ÚRoK (k
řešení) navrhnuta komise.
Č. 5
Od září 2019 se více či méně (nebo vůbec) projednávají smlouvy pro pořádání CV.
Č. 6
Přeji hezký den,
na základě konzultace předkládám návrh na upřesnění ceny Vzorníku plemen králíků pro první
období (cca do CVMK Přerov září) - zejména pro posuzovatele a hromadné objednávky nad 5 vzorníků
při osobním odběru, případně i pro prodejce (velkoobchodní cena)
navrhuji prodejní cenu 500 Kč,
současně plánujeme v příštích týdnech osobní distribuci posuzovatelům (co dovolí proti nákazová
opatření).
Zdůvodnění: v pátek budou na Svazu k dispozici nové vzorníky, počítali jsme s prodejem na
mezinárodním školení (tento týden) a konferenci sekce koncem dubna, obě tyto akce jsou odloženy.
Školení posuzovatelů králíků je plánováno na polovinu května, případně o měsíc později je plánováno
školení adeptů – bylo by vhodné, aby posuzovatelé měli vzorníky co nejdříve, navíc by bylo možno
ušetřit poštovné (vzorník má 2 kg).
Současně považujeme za vhodné podpořit co největší prodej v nejbližším období, tak by se vynaložené
prostředky do svazového rozpočtu vrátily ještě v letošním roce v co největším rozsahu.
Žádám o schválení ceny, už v příštím týdnu bychom mohli pro posuzovatele vzorníky v rámci pracovních
cest rozvážet. Sdělení v tomto smyslu by mohlo být v příštím Chovateli.
Děkuji a zůstávám s pozdravem chovu zdar
dr. Martinec
Předkládám hlasování per rollam ke schválení prodejní ceny nového vzorníků králíků pro posuzovatele
králíků ČSCH a pro hromadné objednávky – 5 ks a výše za cenu 500,- Kč / ks.
PRO

ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ

PROTI

Zahájení hlasování – 12:00 hod 28. 03. 2020, ukončení hlasování 12:00 hod 31. 03. 2020
Výsledek:
PRO 3
ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ
5 členů ÚVV nehlasovalo
NESCHVÁLENO.

0

Č. 6/2
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PROTI

1

Hezký večer,
Množí se nám dotazy ohledně prodejní ceny nového králičího vzorníku. Obracejí se na sekretariát
funkcionáři OO ohledně „hromadných“ objednávek nového vzorníku. Po domluvě s předsedou ČSCH
Mgr. O. Matoušem, navrhujeme cenu nového vzorníku sníženou, a to za splnění těchto podmínek:
- Za hromadnou objednávku se považuje prodej 10 ks a výše.
- Cena je stanovena za předpokladu výdej vzorníku v místě – Praha – Kobylisy. Maškova 3.
- Při objednávce formou České pošty je k ceně připočteno – aktuální poštovné + balné 80,- Kč za
balík.
- Po obdržení platby bude zásilka poslána nebo zaslána bude na dobírku, po odsouhlasení přes tel.
Info.
Cena 1 ks při hromadné objednávce je stanovena na 500,00 Kč (včetně DPH).
Předkládám hlasování per rollam ke schválení prodejní ceny nového vzorníků králíků pro hromadné
objednávky – 10 ks a výše za cenu 500,- Kč / ks.
PRO

ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ

PROTI

Zahájení hlasování – 18:00 hod 13. 04. 2020, ukončení hlasování 18:00 hod 16. 04. 2020
Výsledek:
PRO 8
ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ
1 člen ÚVV nehlasoval

0

PROTI

0

Př. Ing. R. Novotný – žádá př. Ing. M. Krofta o vysvětlení námitky při hlasování per rollam ohledně
zveřejnění inzerátu = neodpovídá přijatému usnesení.
Př. MVDr. M. Martinec – škoda nevznikla.
Ing. M. Kroft – si myslí, že kdyby bylo správně definováno, prodalo by se více kusů; informuje, že došlo
ke shodě mezi členy ÚVV a toto hlasování proběhlo a bude v zápise, že je vše OK. Ing. R. Novotný
polemizuje nad výrokem, že by se prodalo více (?) – je prodáno 1300 ks, nepamatuje si, že by někdy
jindy bylo prodáno více kusů vzorníků během necelých dvou měsíců.
Př. JUDr. M. Danišovič – informuje, že není třeba nově hlasovat, per rollam je platné.
Př. L. Kesner – nesouhlasí s tím, že proběhlo hlasování per rollam a že je platné.
Probíhá diskuse nad návrhem Pravidel hlasování per rollam.
Př. Ing. M. Kroft a př. JUDR. M. Danišovič – navrhují předat připomínky k podmínkám hlasování per
rollam LK k dalšímu doplnění a úpravě, odhlasovat je až na zasedání v červenci.
Př. Ing. V. Krůta – předkládá své připomínky k návrhu podmínek hlasování LK.
Př. Ing. M. Kroft – předkládá své připomínky k předloženému návrhu podmínek hlasování LK.
Př. Mgr. O. Matouš – navrhuje, aby všichni poslali připomínky k návrhu, které předá LK k zapracování
v termínu do příštího zasedání.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/5/1: ÚVV ČSCH ukládá členům poslat své připomínky k podmínkám hlasování
per rollam do 30. 06. 2020 předsedovi a ten je předá LK k zapracování, a to do termínu dalšího zasedání
LK.
Hlasování. Pro – 8. Proti – 0. Zdržel se – 0.
Ve 12:33 h. pauza na oběd

Ad 6) Sekretariát
Předseda př. Mgr. O. Matouš požádal zapisovatelku, aby odešla ze zasedání a informoval o personální
situaci na sekretariátu. Dvě pracovnice podaly výpověď a ostatní zaměstnanci výpověď zvažují. Dvě
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pracovnice jsou na „ošetřovném“. Jestli to takhle půjde dál, zůstane na sekretariátu místopředseda s pí
Karlíčkovou. Neshody vidí mezi pí Karlíčkovou a ostatními zaměstnanci. Řešení vidí v ukončení
pracovního poměru pí K. Karlíčkové a odstěhováním př. Ing. R. Novotného z ubytovny ČSCH. Proběhla
bohatá diskuse ohledně dalšího vedení sekretariátu a personálních změn.
Př. Ing. M. Kroft a př. Mgr. O. Matouš předložili návrh na zrušení 2 pracovních míst Sekretariátu ÚVV
ČSCH v souvislosti s přijímáním úsporných opatření v řízení Sekretariátu ÚVV ČSCH a za podpory
ustanovení § 26 odst. 7 Stanov ČSCH. Ing. R. Novotný je překvapen, s jakou rychlostí je vypracována
Organizační změna, je šitá horkou jehlou, původní záměr byl jiný a tohle je plné chyb.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/6/1: ÚVV ČSCH schvaluje předloženou Organizační změnu, týkající se zrušení
2 pracovních míst Sekretariátu ÚVV ČSCH v souvislosti s přijímáním úsporných opatření v řízení
Sekretariátu ÚVV ČSCH a za podpory ustanovení § 26 odst. 7 Stanov ČSCH, v plném znění.
Hlasování. Pro – 6. Proti – 1. Zdržel se – 1.
16:10 h. přestávka. Zapisovatelka už se nevrátila.

Ad 7) Legislativní komise
Př. Mgr. O. Matouš informuje o nutnosti zvolení předsedy LK na dnešním zasedání. Navrhuje z důvodu
lepšího přenosu informací z ÚVV na LK př. S. Brožka.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/7/1: ÚVV ČSCH jmenuje do funkce předsedy Legislativní komise př. S.
Brožka.
Hlasování. Pro – 6. Proti – 0. Zdržel se – 2.

Ad 8) Výstavní podmínky CVMK, MD 2020
Př. MVDr. M. Martinec, př. J. Vilhelm a př. L. Kesner – připomínkují výstavní podmínky CVMK, MD
2020. Všechny připomínky byly projednány.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/8/1: ÚVV ČSCH souhlasí s úpravou výstavních podmínek projednaných na
zasedání ÚVV ČSCH a schvaluje jejich nové znění.
Hlasování. Pro – 8. Proti – 0. Zdržel se – 0.
Pozvaný host – Ing. L. Valehrach – daňový poradce ČSCH
Ing. L. Valehrach MBA informuje o uzávěrce roku 2019 – především s finanční rezervou, tzv. fond
oprav. Dle zákona „o rezervách“ je třeba rezervu zrušit a vytvořit vhodným způsobem novou.
Proběhla bouřlivá diskuse o způsobu využití rezervy.
ÚKOL: Ing. R. Novotný do příštího zasedání ÚVV připraví zprávu, kam rezervu investovat. (rozpočet na
cca 10 mil. Kč).
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Ad 9) Soudní řízení
Ing. R. Novotný – informuje o probíhajícím řízení týkající se příjezdové cesty k budově ČSCH, Maškova
3, Praha 8. Chceme prosadit věcné břemeno.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/9/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace o probíhajícím soudním
řízení týkající se sporu o příjezdovou cestu k budově ČSCH, požadujeme zřízení neomezené pozemkové
služebnosti na dobu neurčitou.
Hlasování. Pro – 7. Proti – 0. Zdržel se – 0.
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(Ing. M. Kroft opustil jednání v 16:25 hod.)
Ing. R. Novotný – informuje o vyhraném soudním sporu s LI spol. Dále budeme požadovat finanční
plnění.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/9/2: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace o vyhraném soudním
sporu s Labskou investiční společností a byl schválen další postup a pověření AK Kučera ve sporu s ČR o
náhradě škody.
Zájem holubářského spolku PH z Bylnice o převod části pozemku areálu. Po diskuzi – předložit na
příštím jednání.

Ad 10) CK Olympiáda MCH – 52. ročník
Ing. R. Novotný informuje o tom, že ÚKPMCH 52. olympiádu MCH z důvodu náročných hygienických
aj. podmínek zrušila. ÚVV upozorňuje ÚKPMCH, že nemá oprávnění vyhlašovat ani rušit Olympiádu
MCH. Toto přísluší pouze ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/10/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace a ukládá informovat
ÚKPMCH ohledně vyhlašování a rušení Olympiády – zajistí místopředseda – termín ihned.
D. Kičurová – upozornila na objednávku a úhradu tisku omalovánek, které neprošlo schválením ÚVV
ČSCH, přestože celková faktura přesahuje 50 tisíc Kč.
Ing. R. Novotný – zdůvodňuje jeho rozhodnutí o tisku a úhradě omalovánek. Tyto omalovánky se
vytisknou ve množství 20 tisíc kusů, dva tisíce koupíme my a zbytek má firma pro mateřské školky. Pro
nás je to výhodné z toho důvodu, že na zadní straně je naše logo. Část zůstane k dispozici ÚKPMCH,
zbytek bude k dispozici k prodeji přes e-shop.
Mgr. O. Matouš – apeluje na dodržování Směrnice o oběhu účetních dokladů a schvalování úhrad. Dále
informuje o zadání úkolu – vyhlášení výběrového řízení na všechny dodavatele služeb s měsíční paušální
platbou.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/10/2: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace a ukládá místopředsedovi
průběžně informovat o průběhu výběrových řízení.

Ad 11) Nemovitosti
Ing. R. Novotný – informuje o nutnosti zastupování ČSCH JUDr. Mrázem ohledně Lidické v soudním
řízení.
Mgr. O. Matouš – informuje, že nájemníci do úterý příštího týden uhradí všechny dlužné nájmy.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/11/1: ÚVV ČSCH schvaluje zastupování ČSCH JUDr. Mrázem v soudním
řízení proti In@Design.
Hlasování. Pro – 7. Proti – 0. Zdržel se – 0.
ÚKOL: Zajistit, že do 10. dne každého měsíce bude členům ÚVV ČSCH předkládána tabulka úhrad
nájemného a služeb všech nemovitostí.
Ing. R. Novotný informuje o doručené žádosti od fy Socalom (Brno-Lidická) ohledně slevě na nájmu za
měsíce v nouzovém stavu, na ostatní prodejnách mu byla poskytnuta sleva ve výši 50 %.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/11/2: ÚVV ČSCH schvaluje snížení nájmu fy Socalom o 30 % za období 2,5
měsíce – ½ března, celý duben a květen z důvodu krizové situace Covid-19.
Hlasování. Pro – 7. Proti – 0. Zdržel se – 1.
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Nemovitost Maškova 3, Praha.
Ing. R. Novotný – obrátil se na nás p. Suchý ohledně výměny ventilů na radiátorech. Přetápíme celou
budovu, protože nejde topení vypnout, navíc ventily „kapou“. Předkládá cenovou nabídku. Již loni
předložil L. Kesner, ventily dodá firma Thorn Metal, Suchý provede. Do příštího zasedání nabídku
aktualizovat a oslovit alespoň další dva dodavatele.
Pražská energetická od nás požaduje připojení dálkového odečtu. Požaduje přivedení el. energie k odečtu.
ÚKOL: Požádat Pražskou energetickou spol. o vysvětlení, z jakého důvodu od nás požadují přívod el.
energie.

Ad 12) Zpráva z ÚKK
Vzhledem k tomu, že byly podklady členům rozeslány pozdě, je odloženo na příští zasedání.

Ad 13) Různé
a) Generální zasedání EE, mezinárodní školení, info nový vzorník
Př. Ing. R. Novotný informuje o tom, že Generální zasedání EE bylo oficiálně zrušeno. Nejprve jsme
odložili květnový termín, domlouval se červnový termín, ale ostatní země byly proti. Nakonec byl
navržen EE termín 2. víkend v září. Po dlouhém jednání s hotelem Duo (museli vyměnit termíny jiných
firem), došlo ke shodě a do toho přišlo zrušení od EE.
Mezinárodní školení, vzorník (tento bod se probíral na začátku s přítomností MVDr. M. Martince na
začátku jednání).
Př. MVDr. M. Martinec děkuje minulému i současnému vedení ÚVV ČSCH za podporu s vydáním
vzorníku králíků. Představuje závěrečnou zprávu týkající se prodeje vzorníku s doporučením, že by
mohly i ostatní sekce fungovat podobně jako oni v tomto směru.
Vydáno 2000 ks vzorníků, k dnešku prodána významná část nákladu, zbylo cca 520 ks. Akci hodnotí jako
velmi pozitivní a úspěšnou. Informuje i o profitovosti tisku, viz poslaný rozpočet a žádá o schválení výše
honorářů ve výši 150 000 Kč a o ponechání cca 200 ks vzorníků za účelem prezentace ČSCH (sponzoři,
dárky, knihovny apod.).
Př. Ing. M. Kroft – chválí nový vzorník a souhlasí s příspěvkem z profitu do ÚOK a ptá se, zda je možné
uvolnit určitý počet ks jako dary – prezentace ČSCH.
Př. Ing. V. Krůta – děkuje za dobrou práci. Přeje si, aby i holubáři udělali podobnou věc. Drůbežáři zatím
na tom nepracují. Př. Ing. V. Krůta pořádá schůzi kraje a žádá o vzorník jako dar pro zástupce krajského
úřadu.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/13/1: ÚVV ČSCH schvaluje autorské honoráře za přípravu a tisk vzorníku
králíků ve výši 150 tis. Kč a schvaluje 200 ks pro účely prezentace ČSCH zdarma.
Hlasování. Pro – 8. Proti – 0. Zdržel se – 0.
Komisní prodej knih vydavatelství Profi Press s rabatem 30%.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/13/2: ÚVV ČSCH schvaluje spolupráci s vydavatelstvím Profi Press týkající se
komisního prodeje knih v našem distribučním středisku za provizi ve výši 30 %. Reciprocita s prodejem
našeho vzorníku králíků u nich.
Hlasování. Pro – 7. Proti – 0. Zdržel se – 0.
11

Př. MVDr. M. Martinec dále informuje o nutnosti zrušení školení posuzovatelů králíků v Solenici.
K žádné finanční ztrátě nedošlo. Ani vztahy v Solenici se nijak nenarušily. Byly vráceny všechny
uhrazené poplatky účastníkům zpět. Další školení je naplánováno na r. 2022, už nebude třeba nic chystat,
vše je hotové z letošního roku. Pokud se nebude konat příští rok EV, stojí za zvážení Středoevropské
výstavy.
b) Stav nedoplatků a závazků
Nebylo projednáno, souvisí s úkolem viz - Nemovitosti

c) Doručená pošta
- stížnost OO ČSCH Šumperk
Přišlo opětovné připomenutí stížnosti od některých členů výboru OO ČSCH Šumperk. Po krátké diskusi,
vzhledem k uskutečněným novým volbám výboru (dovolbě nových členů), je za současného stavu
stížnost již bezpředmětná.
d) Ocenění chovatelů a ZO ČSCH Poděbrady
Př. Ing. R. Novotný informuje o žádosti ZO ČSCH Poděbrady o udělení ocenění čestné vlajky ke
100. výročí založení
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/13/3: ÚVV ČSCH souhlasí s udělením udělení vyznamenání Čestné vlajky
ČSCH.
Hlasování. Pro – 7. Proti – 0. Zdržel se – 0.
e) Nominace předsedy ÚVV ČSCH do Rady Českého rozhlasu
Předseda ÚVV ČSCH Mgr. O. Matouš byl navržen do Rady Českého rozhlasu.
USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/13/4: ÚVV ČSCH souhlasí s nominací předsedy do Rady Českého rozhlasu
Hlasování. Pro – 7. Proti – 0. Zdržel se – 0.

f) Altrinia – návrh komplexního programu evidence ČSCH
Př. Ing. R. Novotný informuje o průběhu jednání s Altrinii ohledně řešení komplexního programu
evidence ČSCH. Obdrželi jsme cenovou nabídku, tentokráte navýšenou za vypracování projektu.
Př. Mgr. O. Matouš – preferuje koupení programu do vlastnictví nebo koupení alespoň licence.
ÚKOL: Předseda se s místopředsedou domluví na schůzce s p. Prombergerem ohledně programu na
letošní CVMK, MD a CV Chovatel a o jednání ohledně koupě licence.

Ad 14) Diskuse
V průběhu předešlých bodů.
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Ad 15) Závěr jednání
V 17:15 hod. Mgr. Ondřej Matouš jednání ukončil. Termín dalšího zasedání ÚVV ČSCH byl stanoven na
23. 07. 2020.

_________________________________

_________________________________

Ing. Radek Novotný, v. r.
místopředseda ÚVV ČSCH

Mgr. Ondřej Matouš, v. r.
předseda ÚVV ČSCH








Zapsala: Kateřina Karlíčková
Ověřovatelé: všichni členové ÚVV ČSCH
Předáno k ověření: dne 03. 07. 2020
Ověřování ukončeno: 17. 07. 2020
Zápis: nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání.
Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.
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