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Dne:

Eliška Stejskalová

23. 09. 2020

Věc:

Zápis č. 5/2020
z 15. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 10. září 2020
v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze – Kobylisích

Přítomni:





ÚVV ČSCH: Mgr. Ondřej Matouš – předseda ÚVV ČSCH, Ing. Radek Novotný
– místopředseda ÚVV ČSCH, Slavomír Brožek, Lubomír Kesner, Dagmar
Kičurová, Ing. Miroslav Kroft, Ing. Václav Krůta (do 17.30 hod.), Ing. Vlastimil
Nachtigal (88,88 % - jednání bylo usnášeníschopné)
Omluven: MVDr. Martin Urban
ÚKK ČSCH: Václav Uličný – předseda ÚKK ČSCH

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu ze 14. zasedání ÚVV ČSCH a vypořádání se s připomínkami k
zápisu
5. Zpráva ÚKK ČSCH
6. Nemovitosti
7. Legislativní komise ÚVV ČSCH
8. CV Chovatel 2020
9. Soudní řízení
10. Kontrola usnesení ze dne 23. 07. 2020
11. Různé:
a. stav nedoplatků
b. doručená pošta
o tzv. Olympiáda mladých chovatelů
o žádost ZO ČSCH Kynšperk nad Ohří
c. informace o právním zastupování
d. volby
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e. projednání potencionálního porušení §8 Stanov ČSCH
f. stížnost – návrh na kárné řízení
g. kárné řízení - ZO ČSCH Poběžovice
12) Diskuse
13) Závěr jednání

Ad 1) Zahájení
Zasedání svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou předseda ÚVV ČSCH, jenž ho dále i řídil.
Zasedání bylo zahájeno v 10:10 hod. Zvukový záznam ze zasedání bude uložený v Sekretariátu
ÚVV ČSCH po dobu jednoho roku. K tomuto bodu žádné usnesení přijato nebylo.

Ad 2) Schválení programu zasedání
Byly předloženy návrhy na změnu programu, některé z nich byly do programu zapracované,
následně bylo o doplněném programu hlasováno.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje po upřesnění předložený program
zasedání. Hlasování: PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.

Ad 3) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zápis zpracuje dle zvukového záznamu Ing. Eliška Stejskalová, ověření provedou v prvním
kole všichni členové ÚVV ČSCH, ve druhém kole předseda ÚVV ČSCH a místopředseda
ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 5/2020 zpracuje podle
zvukového záznamu Ing. Eliška Stejskalová. Ověřovateli zápisu č. 5/2020 budou všichni
členové ÚVV ČSCH, druhé kolo ověření provedou předseda ÚVV ČSCH a místopředseda ÚVV
ČSCH. Hlasování: PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.

Ad 4) Schválení zápisu ze 14. zasedání ÚVV ČSCH a vypořádání se s připomínkami k zápisu
K zápisu z minulého zasedání vznesl návrh člen ÚVV ČSCH revokovat Usnesení 14/ÚVV
20/4/11/1. ÚVV ČSCH nevyhlašuje doplňující volby, protože rezignaci na funkci podala celá
Ústřední komise pro práci s mladými chovateli (ÚKPMCH), vyhlášeny jsou mimořádné volby
do konce volebního období, tedy do roku 2023. (K danému usnesení již byla vydána Informace
č. 9/2020 – rozeslaná OO ČSCH a vyvěšená na webu ČSCH. Bude vydána nová informace
s revokovaným usnesením.)
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S ohledem na dostatečný prostor pro konání Ústředních konferencí delegátů územních
organizací pro práci s mladými chovateli, které potvrdí kandidáty do ÚKPMCH, byl na základě návrhu
člena ÚVV ČSCH upraven i termín nahlášení kandidujících týmů, a to do 15. 10. 2020. Volby

nové ÚKPMCH se uskuteční na plánované Valné hromadě ČSCH 2020 dne 28. 11. 2020.
Jeden z členů ÚVV ČSCH dále upozornil na to, že neověřené a dosud neschválené zápisy
ze zasedání ÚVV ČSCH se dostávají mezi členy ČSCH. Po diskusi bylo hlasováno o tom, že
zasedání ÚVV ČSCH budou od následujícího zasedání veřejná, respektive přístupná
právoplatným členům ČSCH, zároveň byla upravena Pravidla pro účast na zasedání ÚVV
ČSCH. K projednávanému tématu byla vznesena připomínka, že dříve se také konala zasedání,
kterých se účastnili jen členové ÚVV ČSCH. Na základě této připomínky bylo přijato ještě
jedno usnesení.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/4/1: ÚVV ČSCH schvaluje revokaci Usnesení 14/ÚVV 20/4/11/1 a
nahrazuje novým: ÚVV ČSCH vyhlašuje mimořádné volby (v průběhu volebního období do konce
roku 2023) do ÚKPMCH. Volba proběhne jako volba týmů. Přihlášky týmů do volby lze zaslat
na Sekretariát ÚVV ČSCH do 15. 10. 2020. Hlasování: PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/4/2: ÚVV ČSCH schvaluje, že zasedání ÚVV ČSCH budou od
následného jednání veřejná. Každý právoplatný člen ČSCH se může zúčastnit zasedání ÚVV
ČSCH, nahlásí-li svoji účast minimálně pět dní před zasedáním. Do zasedání ÚVV ČSCH
nemůže člen ČSCH nikterak zasahovat (pokud tak bude činit, ÚVV ČSCH si vyhrazuje právo
takového účastníka ze zasedání vykázat). Hlasování: PRO – 7. PROTI – 1. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/4/3: ÚVV ČSCH schvaluje úpravu Pravidel pro účast na veřejném
zasedání ÚVV ČSCH a od 10. 09. 2020 jsou všechna zasedání ÚVV ČSCH veřejná. PRO – 7.
PROTI – 1. ZDRŽEL SE – 0.

Ad 5) Zpráva ÚKK ČSCH
Předseda ÚKK ČSCH zrekapituloval zprávy, zpracované před třemi měsíci, které byly od
měsíce června stále přesouvány na další zasedání ÚVV ČSCH. Jedná se o zprávu týkající se
kontroly CV Chovatel 2019, zprávu týkající se paušálních náhrad pro funkcionáře, zprávu
ohledně mezd zaměstnanců, zprávu ohledně knihy jízd služebních motorových vozidel a
zprávu o nemovitosti v Roudnici nad Labem. Na základě podnětu od zaměstnanců Sekretariátu
ÚVV ČSCH byla řešena i spotřeba sušenek a kávy v Sekretariátu ÚVV ČSCH. K CV Chovatel
2019 bylo doporučeno, aby u výstav pořádaných v režii svazu byla věnována větší pozornost
rozpočtu - aby minusová část rozpočtu nepřekročila částku 300000,- Kč. Předseda ÚVV ČSCH
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vznesl dotaz, je-li do vyhodnocení hospodaření zakomponován příspěvek MZe ČR, který
výrazně mění finanční výsledek celostátní výstavy. Lze využít podíl ze všeobecné dotace a
dotaci přímo určenou na tuto výstavu, bude-li poskytnuta. Pokud by se do výstavy zahrnuly
dotační peníze, tak účetně není prodělečná (proti dotaci lze proúčtovat např. nájem výstaviště).
Hospodaření výstavy lze pro veřejnost prezentovat tak, že z vlastních prostředků je prodělečná,
po započítání dotačních peněz prodělečná není.
Dále ÚKK ČSCH doporučuje věnovat větší pozornost nákupu drobného majetku
neinventární podoby (například ochranné rukavice, sponkovačky, nůžky, kleště aj.), který se dá
použít v dalším období pro pořádání výstavy. Dále doporučuje víc využívat propagace
celostátní výstavy v časopise Chovatel pro získání více sponzorů. Čtvrté doporučení se týkalo
zveřejňování přesných informací o počtu návštěvníků celostátní výstavy, počtu prodaných
katalogů. Za páté ÚKK ČSCH doporučuje věnovat větší pozornost přehlednému vyúčtování
reálných položek týkajících se výstavy. Předseda výstavního výboru a ekonom výstavy
zrekapituloval přesná čísla týkající se prodeje vstupenek, katalogů a parkovacích lístků.
Vedoucí trhu zrekapituloval informace týkající se trhu. Hlavní garant výstavy upřesnil některé
příjmové a výdajové položky rozpočtu celostátní výstavy, vyslovil výhrady proti některým
závěrům ÚKK ČSCH. Předseda ÚVV ČSCH uvedl, že výhrady proti zjištěním ÚKK ČSCH je
nezbytné vznést přímo k této komisi a ne na zasedání ÚVV ČSCH.
Předseda ÚVV ČSCH dále informoval, že v roce 2019 byly náklady na zahraniční cestovné
funkcionářů vyšší než plánované.

ÚKK ČSCH doporučuje věnovat větší pozornost

navrhovaným rozpočtům. Vyšší náklady jsou především na cestovné na Světový šampionát
okrasného ptactva (výstava však je velkou propagací ČSCH) a na evropské výstavy, částky se
ne přesně daří odhadovat.
Jednáno bylo k výši mezd zaměstnanců Sekretariátu ÚVV ČSCH – vyčleněné prostředky
byly přečerpány, aniž by se ÚVV ČSCH tímto problémem zabýval a přijal adekvátní opatření.
Předseda ÚVV ČSCH argumentoval, že nelze náklady neustále snižovat. V současné době je
mzda zaměstnanců pod celorepublikovým průměrem. Není možné chtít profesionální výkony a
zaměstnance nezaplatit. Doporučení ÚKK ČSCH spočívá v hlídání plánované částky.
K nemovitosti v Roudnici nad Labem bylo konstatováno, že po rekonstrukci dosud nebyla
zkolaudována přízemní část objektu. Proto je nezbytné si vyžádat od stavebního úřadu písemné
stanovisko, proč kolaudaci není možné zatím provést. Poukázáno bylo na vědomé nevedení
stavebního deníku, což je v rozporu se stávajícími právními předpisy, a dosud nezajištěnou
opravu kamen a sprchových koutů a vyvodit z toho důsledky.
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Řešen byl nákup sušenek na zasedání a navýšení nákladů na kávu (na Sekretariátu ÚVV
ČSCH jsou momentálně dva kávovary). Bylo ujednáno, že smlouva o užívání nového kávovaru
bude převedena z ČSCH na místopředsedu ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/5/1: ÚVV ČSCH ruší nákup sušenek na zasedáních všech stupňů,
náklady na provoz kávovaru (který je ve vlastnictví ČSCH) jsou povoleny do výše maximálně
500,- Kč měsíčně. Hlasování: PRO – 7. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 1.

Ad 6) Nemovitosti
Místopředseda ÚVV ČSCH referoval o nemovitostech ve vlastnictví či spoluvlastnictví
Českého svazu chovatelů:
-

Roudnice nad Labem: vzhledem k okolnostem musí být přijato opatření směřující
k vystěhování nájemníků soudní cestou. Dosud neuskutečněná kolaudace se týká
prostor, které byly původně nebytové. Budou zakoupena plynová kamna, sprchové
kouty (v Roudnici nad Labem a také v Kolíně) se budou reklamovat.

-

Praha-Maškova: jeden z bytů je zřízený z původně nebytových prostor, vzhledem
k neadekvátně vysoké fakturaci za elektrickou energii bude požádáno o rekolaudaci
tohoto bytu. Vyhovuje se žádosti nájemnice bytu č. 7 o přefakturování a snížení těchto
neúměrných nákladů. Při té příležitosti bylo rozhodnuto o tom, aby náklady na energie
byly v nemovitostech, kde to jde realizovat, účtovány přímo na nájemníky.

-

Kolín: nemovitost je stále vedena na dva majitele, při stavebních úpravách je nezbytné
mít souhlas druhého majitele. Část náležející druhému majiteli je fyzicky oddělena od
svazové, na katastru není věc dořešená.

-

Havlíčkův Brod: v nájmu jsou havlíčkobrodští unitáři, je možné, že se jim nepodaří
sehnat částku na nájemné a dají výpověď, pronájem další části - v nabídce je
kadeřnictví a herna. Nedaří se najít nájemníka pro jednu samostatnou zadní místnost –
záležitost bude řešena rozšířením inzerce a vyvěšením informace o pronájmu
nemovitosti. Řešeno bylo uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor a uzavření
dohody na vykonávání správcovství v nemovitosti.

-

Brno-Lidická: v nemovitosti není centrální rozvod elektrické energie, plán do budoucna
je navýšit tuto dvoupatrovou budovu o další dvě patra na úroveň okolních domů, místo
na parkování se uvolnění postupným vykácením sedmi stromů (nutnost vyřídit
povolení).
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-

Brno, Plotní: vyřizuje se projektová dokumentace na přestavbu nemovitosti na bytové
jednotky a komerční prostor.

-

Střelice: firma Askino zůstává v pronájmu do konce plánovaného období, nadcházející
nájemce připravuje prostory k pronajmutí, je nezbytné provést úpravy v instalaci
elektrorozvodů. Řešeno bylo možné správcovství pro nemovitosti Střelice, Brno,
Lidická a Brno, Plotní. Místopředseda ÚVV ČSCH zašle členům ÚVV ČSCH návrh
pracovní náplně správce.

-

Brumov-Bylnice: nemovitost užívají chovatelé poštovních holubů, pokud se stanou
členy ČSCH, mohou tuto nemovitost nadále užívat.

-

Štíty: byla podána informace, že OO ČSCH Šumperk, což je nástupnická organizace po
ZO ČSCH Štíty, obdržela dva dopisy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, aby řešila likvidaci stavby. Bývalý předseda ÚVV ČSCH uvedl, že dle
NOZ se nemovitost nabídne obci, pokud o ní nemá zájem, pak krajskému úřadu.
Pověření členové ÚVV ČSCH se nejprve zúčastní jednání s ředitelem Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.

USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/6/1: ÚVV ČSCH schvaluje přepočet nákladů na elektrickou energii
pro nájemnici bytu č. 7 v nemovitosti Praha, Maškova dle sazebníku pro sousední bytové
jednotky. Hlasování: PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/6/2: ÚVV ČSCH schvaluje rekolaudaci bytové jednotky č. 7
v nemovitosti Praha, Maškova a vyhlášení výběrového řízení na projektanta pro zhotovení
projektové dokumentace. Hlasování: PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/6/3: ÚVV ČSCH bude nadále pokračovat v jednání ohledně
stoprocentního vlastnění jedné části nemovitosti v Kolíně. Hlasování: PRO – 8. PROTI – 0.
ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ

15/ÚVV

20/5/6/4:

ÚVV

ČSCH

schvaluje

uzavření

smlouvy

s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pronájem nebytových prostor v nemovitosti
v Havlíčkově Brodě a zároveň schvaluje uzavření dohody na vykonávání správcovství
v nemovitosti v Havlíčkově Brodě, tak jak byly uzavřeny v roce 2018. Hlasování: PRO – 8.
PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/6/5: ÚVV ČSCH schvaluje vyřízení povolení pro pokácení čtyřech stromů na
dvoře nemovitosti v Brně, Lidická. Hlasování. PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
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Ad 7) Legislativní komise ÚVV ČSCH
Byly vzneseny dotazy k návrhům Jednacího řádu ČSCH a Kárného řádu ČSCH. Obsáhle
bylo diskutováno k některým formulacím. Bylo konstatováno, že Jednací řád ČSCH,
zpracovaný Legislativní komisí ÚVV ČSCH, bude postoupen nižším organizačním složkám
k připomínkování. Ostatní dokumenty byly vráceny k přepracování, zejména Kárný řád ČSCH.
Některé paragrafy jsou uvedeny variantně. Jednáno bylo, zdali je nezbytné, aby ČSCH měl
Rozhodčí komisi ČSCH. Nebude-li mít ČSCH tuto komisi, je možné spory řešit přímo soudně.
Do návrhu změn Stanov ČSCH bude zapracováno zrušení § 28, stížnosti budou řešit kontrolní
komise.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/7/1: ÚVV ČSCH ukládá Legislativní komisi ÚVV ČSCH zapracovat
do novely Stanov ČSCH zrušení ustanovení o zřízení Rozhodčí komise ČSCH (§ 28).
Hlasování: PRO – 7. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 1.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/7/2: ÚVV ČSCH ukládá řediteli Sekretariátu ÚVV ČSCH rozeslání
návrhu Jednacího řádu ČSCH na nižší organizační složky. Termín plnění – do konání CVM
Přerov 2020. Hlasování: PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.

Ad 8) CV Chovatel 2020
Místopředseda ÚVV ČSCH nejprve konstatoval, že polovina vystavovatelů CVM Přerov
2020 neuvedla při úhradě klecného správný variabilní symbol. Platba v programu Pohoda proto
nebyla spárována a poplatky se několik dnů ručně dohledávaly. Je možné do budoucna hradit
poplatky přes tzv. platební bránu. Údaje o vystavovateli se objeví až poté, co budou
identifikovány. Dnes je výstavní program nastaven tak, pokud se přihlašujete on-line, tak
program vygeneruje variabilní symbol – většina vystavovatelů toto číslo neuvádí. Informoval,
že řada vystavovatelů čeká, jestli výstava vůbec bude, a zatím neuhradila klecné. Pokud u
vystavovatele nebyla identifikována platba, budou klece na CVM zadrátovány. S autorem
programu bude jednáno o tom, aby vystavovatelé, kteří se přihlašují on-line, museli doložit
doklad o úhradě výstavních poplatků, teprve poté bude jejich přihláška zobrazena v on-line
katalogu. Detailně se řešilo, jak předejít nekázni vystavovatelů a zajistit včasnou identifikaci
výstavních poplatků. Vystavovatelům CVM bude zaslána výzva ohledně nezjištěné platby
výstavních poplatků. Následně byla řešena příprava CV Chovatel 2020 s ohledem na
nákazovou situaci, v záloze jsou variantní řešení.
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USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/8/1: ÚVV ČSCH pověřuje místopředsedu ÚVV ČSCH k jednání
s autorem výstavního programu Pavlem Prombergerem o výběru výstavních poplatků a lepší
identifikaci plateb. Hlasování: PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŹEL SE – 0:

Ad 9) Soudní řízení
Byla podána informace o soudním jednání ohledně nemovitosti v Židenicích;
místopředseda ÚVV ČSCH vznese u Advokátní kanceláře Kučera dotaz na stav daného
případu. V jednání ohledně věcného břemena není žádný posun. Labská investiční, a.s. –
záležitost byla postoupena exekutorovi. Probíhá soudní řízení ohledně speciálních ZO
chovatelů koček a několika dalších ZO poštovních holubů. ČSCH má doložit dokumenty
dokazující vlastnictví nemovitosti. Snaha je převést nemovitosti na hlavní spolek.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/9/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace týkající se soudních
řízení.

Ad 10) Kontrola usnesení z 23. 07. 2020
Bod byl projednán až po bodu č. 11. V úvodu tohoto bodu odešel Ing. Václav Krůta.
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 19/8/12/1: ÚVV ČSCH ukládá výkonnému řediteli Sekretariátu
ÚVV ČSCH oslovit výstaviště v Praze-Holešovicích, Praze-Letňanech, Brně, Českých
Budějovicích, Lysé nad Labem a Ostravě. Termín konání EV 22. - 24. 11. 2024.
(V ŘEŠENÍ.)

-

USNESENÍ 9/ÚVV 19/9/5/1: ÚVV ČSCH ukládá výkonnému řediteli Sekretariátu
ÚVV ČSCH připravit výběrové řízení na dodávku krmiv a pohárů spolu s rozpočtem
ohledně reklam a sponzoringu. Na obě věci bude vyhlášeno výběrové řízení. 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. 2020 místopředseda ÚVV ČSCH informuje – v únoru 2020 byla
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potvrzena dotace se změnou bodů o veřejných zakázkách; veškerá výběrová řízení
spadají do bodu k limitu nad 500 tis. Kč a o dalších podmínkách výběrového řízení;
dále je nutné do řízení zařazovat společnosti se sídlem v ČR aj. Výběrové řízení na
dodavatele krmiv již bylo zadáno v rozporu s dohodnutými podmínkami a s porušením
GDPR, nabídka byla doručena jedna. Ohledně dodavatele pohárů nebyl přednesen
žádný postup. (ÚKOL TRVÁ.)
-

ÚKOL: vyhlásit výběrové řízení na místo referentky sekretariátu – termín ihned.
Výběrové řízení – do 14. 08. 2020 vyhlásit – WEB, FB, časopis Chovatel. Zajistí
místopředseda ÚVV ČSCH (K výběrovému řízení se přihlásily dvě zájemkyně.)

-

USNESENÍ 14/ÚVV 20/4/6/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí zprávu předsedy
Legislativní komise ÚVV ČSCH a ukládá LK zpracovat návrh změn Stanov ČSCH do
dvou variant – A, B. Takto bude po schválení na dalším zasedání ÚVV ČSCH
předloženo na nižší složky. (SPLNĚNO. Projednáno v bodě 7.)

Dále bylo jednáno k pořízení chybějícího výstavního fundusu, byla podána informace o
zastřešení ZO ČSCH Mikulášovice některými dalšími oslovenými OO ČSCH. Rozhodlo se o
jmenování komise pro přípravu mimořádných voleb do ÚKPMCH.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/10/1: ÚVV ČSCH schvaluje členy komise pro přípravu
mimořádných voleb do ÚKPMCH – Slavomíra Brožka, RSDr. Jaroslava Hrona a Josefa
Vilhelma. Hlasování: PRO – 7. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.

Ad 11) Různé
Tento bod byl projednaný před bodem č. 10.
a. stav nedoplatků: bylo konstatováno, že dosud nejsou vyúčtovány zálohy na energie.
Rovněž nebylo podepsáno uznání dluhu a splátkový kalendář pro bývalou nájemkyni
nemovitosti v Kolíně. Průběžně není zasíláno členům ÚVV ČSCH plnění rozpočtu. Bylo
konstatováno, že z důvodu pozdního dodání jmen statutárních zástupců byly kráceny
státní dotace. V rejstříkovém soudu nejsou uvedeni všichni členové ÚVV ČSCH a zatím
je tam chybně uvedený JUDr. Michal Danišovič, který už není člen ÚKK ČSCH.
Řešeno bylo poskytnutí přístupu zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH a předsedovi
ÚVV ČSCH.
b. doručená pošta:
o Olympiáda mladých chovatelů: nová ÚKPMCH bude muset řešit název soutěže,
protože název OMCH je dle vyjádření advokáta MOV chráněný;
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o žádost ZO ČSCH Kynšperk nad Ohří: byla předložena žádost o odložení splátky –
posunutí o rok, žádost nebyla schválena. Při té příležitosti byla zmíněna informace o
žádosti OO ČSCH Kroměříž o provedení revize účetnictví ZO ČSCH Míškovice –
žádost byla předána ÚKK ČSCH, jednání se zúčastní Dagmar Kičurová. Projednána
byla žádost ZO ČSCH Sadská na udělení Čestné vlajky. Speciální ZO chovatelů morčat
žádá o poskytnutí sídla na adrese Praha, Maškova.
c. informace o právním zastupování: byl podán návrh na to, aby v méně závažných věcech
zastupoval ČSCH jiný právník než Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Kučery,
zrekapitulováno bylo právní zastupování chovatelů kožešinových zvířat. Zmíněna byla
reciproční smlouva na výměnu inzerátů s jinými svazy.
d. volby: ÚKK ČSCH bude chybějícího člena opět řešit kooptací.
e. projednání potencionálního porušení § 8 Stanov ČSCH: bylo projednáno neohlášené
nahrávání (porušení § 8, Stanov ČSCH), které pořídil místopředseda ÚVV ČSCH ze
schůzky členů ÚVV ČSCH k situaci na Sekretariátu ÚVV ČSCH. Bylo jednáno i o tom,
že si někteří účastníci zasedání ÚVV ČSCH či ÚKK ČSCH pořizují vlastní nahrávky ze
zasedání, aniž by na to upozornili v souladu s přijatými zásadami. Následně Lubomír
Kesner navrhnul usnesení, aby místopředseda ÚVV ČSCH byl odvolán z funkce
výkonného ředitele Sekretariátu ÚVV ČSCH, a to z důvodu neplnění povinností.
Dagmar Kičurová vznesla dotaz, zdali místopředseda ÚVV ČSCH nadále přespává
v budově Sekretariátu ÚVV ČSCH, a pokud ano, tak jestli za adekvátní nájemné. Dále
vznesla dotaz, byla-li vystavena řádná objednávka na práci náhradního účtaře, který
účtoval v době podání výpovědi účetní a ekonomky a v době její pracovní neschopnosti.
Odpověď Dagmar Kičurová nedostala, přestože již dříve upozornila, že se tím pádem
k citlivým datům svazových zaměstnanců dostala neoprávněná osoba. Upozornila na
neprojednanou službu manažera datových schránek. Předseda ÚVV ČSCH konstatoval,
že dosud nebylo připraveno výběrové řízení na služby měsíčně fakturované.
f. stížnost – návrh na kárné řízení: z OO ČSCH Znojmo přišel návrh na zahájení kárného
řízení s členy KK OO ČSCH Znojmo. Pokud je nález KK OO ČSCH Znojmo pravdivý,
správný postup by byl podat trestní oznámení. Tyto informace KK OO ČSCH Znojmo
rozeslala na nižší organizační složky OO ČSCH Znojmo, členům ÚVV ČSCH a také,
zřejmě nedopatřením, i zaměstnancům Sekretariátu ÚVV ČSCH. Toto bylo nevhodné a
nemělo by se takto postupovat, dokud se dotčený výbor k situaci nevyjádří. ÚVV ČSCH
ustanoví komisi pro prošetření celého případu. Jedná-li se o pomluvu, věc lze také řešit
trestním oznámením.
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g. kárné řízení ZO ČSCH Poběžovice: bylo zahájeno kárné řízení s osmi členy výboru ZO
ČSCH Poběžovice, týkající se protiprávního rozdělení finančních prostředků získaných
za prodej nemovitosti. Stížností se zaobírala Kontrolní komise ČSCH, členové výboru
ZO ČSCH Poběžovice s ní nesouhlasili. Záležitost řešila i Policie ČR – záležitost byla
odložena na základě chybějícího stanoviska bývalého vedoucího pracovníka
Sekretariátu ÚVV ČSCH. Členy výboru zastupuje právník, ČSCH zastupoval JUDr.
Michal Danišovič. Kárné provinění je již promlčeno, proto se kárné řízení zastavuje,
zároveň členové výboru ZO ČSCH Poběžovice budou vyzváni, aby uhradili pohledávku
vůči hlavnímu spolku ČSCH (dřívější poskytnutí dotace).
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/11/1: ÚVV ČSCH zastavuje kárné řízení proti ZO ČSCH
Poběžovice a schvaluje zaslání výzvy k uhrazení půjčky. Hlasování: PRO – 8. PROTI – 0.
ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/11/2: ÚVV ČSCH neschvaluje žádost ZO ČSCH Kynšperk nad Ohří
o odložení splátky na úhradu nemovitosti. Hlasování: PRO – 6. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 2.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/11/3: ÚVV ČSCH uděluje Čestnou vlajku ZO ČSCH Sadská u
příležitosti výročí založení. Hlasování. PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/11/4: ÚVV ČSCH schvaluje smlouvu na právní zastupování ČSCH
v méně závažných záležitostech s Advokátní kanceláří Mgr. Radovana Hrubého, namísto
Advokátní kanceláří Mgr. Jiřího Kučery. Hlasování: PRO – 7. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 1.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/11/5: ÚVV ČSCH schvaluje pro speciální ZO chovatelů morčat
sídlo spolku na adrese Praha, Maškova. PRO – 6. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 2.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/11/6: ÚVV ČSCH ustanovuje komisi ve složení: Slavomír Brožek,
Ing. Vlastimil Nachtigal, Václav Uličný v kooperaci s Dagmar Kičurovou, která prověří revizní
zprávu KK OO ČSCH Znojmo. Hlasování: PRO – 7. PROTI – 1. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/11/7: ÚVV ČSCH odvolává místopředsedu ÚVV ČSCH z postu
výkonného ředitele Sekretariátu ÚVV ČSCH. PRO – 1. PROTI – 3. ZDRŽEL SE – 4.

Ad 12) Diskuse
Diskuse byla otevřena v předcházejících bodech zasedání.
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Ad 13) Závěr zasedání
Zasedání ukončil v 17.30 hod. Mgr. Ondřej Matouš, předseda ÚVV ČSCH.

_________________________________

_________________________________

Ing. Radek Novotný, v. r.

Mgr. Ondřej Matouš, v. r.

místopředseda ÚVV ČSCH

předseda ÚVV ČSCH



Zapsala: Ing. Eliška Stejskalová



Ověřovatelé: všichni členové ÚVV ČSCH



Předáno k ověření: dne 23. 09. 2020



Ověřování ukončeno dne: 14. 12. 2020



Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení
otištěno v časopise Chovatel.
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