Český svaz chovatelů, z. s.
Sekretariát ÚVV ČSCH, Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy
Tel.: 284 683 441, e-mail: sekretariat@cschdz.eu, www.cschdz.eu
IČ: 00443204, DIČ: CZ00443204, IDDS: rstrfew, Bankovní spojení: KB Praha 9 č. účtu: 635081/0100
Číslo jednací:
ÚVV-6/2020

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:
Eliška Stejskalová

Dne:
16. 12. 2020

Věc:

Zápis č. 6/2020
ze 16. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH,
konaného ve dnech 14. a 15. prosince 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, Ing. Vlastimil Nachtigal, MVDr. Martin Urban –
z pracovních důvodů chyběl od bodu č. 8 do poloviny bodu č. 9 (100 % - jednání bylo
usnášeníschopné)
 Zapisovatelka: Ing. Eliška Stejskalová
 Hosté: Ing. Zdena Dvořáková (bod č. 6), David Vojtíšek (bod č. 7)
 Omluven: Václav Uličný – předseda ÚKK ČSCH
Při jednání bylo vždy přítomno maximálně deset lidí dodržujících nařízení související s nouzovým
stavem a nepříznivou nákazovou situací.
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu z 15. zasedání ÚVV ČSCH
5. Hlasování per rollam
6. Rozpočet 2021
7. Zastupování chovatelů kožešinových zvířat
8. Zpráva ÚKK ČSCH
9. Nemovitosti
10. Legislativní komise ÚVV ČSCH
11. Soudní řízení
12. Kontrola usnesení z minulého jednání
13. Různé:
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a. Zverimex s.r.o.
b. Stav nedoplatků, vyúčtování energií
c. Doručená pošta
d. Valná hromada ČSCH
e. FA kroužky na holuby a drůbež
f. Směrnice 10 % z finančního přínosu ČSCH
g. CV Chovatel 2020
h. Výběrové řízení – referent/ka Sekretariátu ÚVV ČSCH
i. Návrh stravenek – 120,- Kč/den
j. Dotace 2020, 2021
k. ÚKPMCH, CK
14) Diskuse
15) Závěr jednání

Ad 1) Zahájení
Zasedání (první den zahájené v 10.00 hod., druhý den v 9.50 hod.) svolal e-mailem rozeslanou
pozvánkou předseda ÚVV ČSCH, jenž ho dále i řídil. 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
Byl předložený návrh na úpravu programu, po krátké diskusi byl ponechán program 16.
zasedání ÚVV ČSCH v původním znění.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje beze změn předložený program 16. zasedání
ÚVV ČSCH. Hlasování: PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 1.

Ad 3) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpracováním zápisu byla pověřena Ing. Eliška Stejskalová, ověření provedou v prvním kole
všichni členové ÚVV ČSCH, ve druhém kole předseda ÚVV ČSCH a místopředseda ÚVV ČSCH.
Zápis bude zpracován pouze se základním komentářem k jednotlivým bodům. Byl podán návrh,
aby se projednávání bodu týkajícího se podpory chovatelů kožešinových zvířat zúčastnil zástupce
těchto chovatelů.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 6/2020 ze 16. zasedání ÚVV ČSCH
zpracuje Ing. Eliška Stejskalová, a to dle Pravidel pro zpracování zápisů v ČSCH. Ověřovateli
tohoto zápisu budou všichni členové ÚVV ČSCH, druhé kolo ověření provedou předseda ÚVV
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ČSCH a místopředseda ÚVV ČSCH. K zápisu bude poskytnut i zvukový záznam ze zasedání.
Hlasování: PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 1.

Ad 4) Schválení zápisu z 15. zasedání ÚVV ČSCH a vypořádání se s připomínkami k zápisu
Nejprve bylo upřesněno znění některých usnesení. Identifikační údaje osob, uvedené v zápise,
budou při zveřejnění na webu ČSCH a v měsíčníku Chovatel zakryty.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/4/1: ÚVV ČSCH schvaluje zápis č. 5/2020 z 15. zasedání ÚVV ČSCH.
PRO – 9. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.

Ad 5) Hlasování per rollam
Hlasování per rollam bylo využito z důvodu nepříznivé nákazové situace dvakrát. První
hlasování se týkalo odložení CV Chovatel 2020 (původní termín 13. a 14. 11. 2020, odložení na
leden 2021). Druhé hlasování se vztahovalo k odložení Valné hromady ČSCH z konce roku 2020
na 29. 05. 2021.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/5/1: ÚVV ČSCH potvrzuje hlasování per rollam ve věci odložení CV
Chovatel 2020. (Výsledek hlasování per rollam – hlasováním se vyjádřilo pět členů ÚVV ČSCH.
Pro -5. Proti - 0. Zdržel se – 0.) Dále ÚVV ČSCH potvrzuje hlasování per rollam ve věci odložení
Valné hromady ČSCH 2020 na 29. 05. 2021 (Výsledek hlasování per rollam – hlasování se
zúčastnilo osm členů ÚVV ČSCH. Pro - 8. Proti -0. Zdržel se – 0.)
Stvrzení hlasování per rollam: PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 1.

Ad 6) Rozpočet 2021
Projednávání tohoto bodu se účastnila Ing. Zdena Dvořáková (v době její přítomnosti odešla
z jednání zapisovatelka). Detailně se projednávala příjmová i nákladová část návrhu rozpočtu
hlavního spolku ČSCH na rok 2021. Diskutováno bylo mimo jiné k financování tajemníků
některých chovatelských sekcí, kde práci tajemníka nevykonává zaměstnanec Sekretariátu ÚVV
ČSCH, projednávány byly započaté opravy nemovitostí.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/6/1: ÚVV ČSCH schvaluje předložený návrh rozpočtu hlavního spolku
ČSCH na rok 2021 po doplnění přednesených změn. PRO – 9. PROTI - 0. ZDRŽEL SE - 0.

Ad 7) Zastupování chovatelů kožešinových zvířat
Jednalo se o právní pomoci chovatelům kožešinových zvířat v souvislosti s ohrazením proti
novele zákona na ochranu zvířat proti týrání – k této záležitosti bylo přijato v roce 2017 usnesení
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ÚVV ČSCH. (V České republice byly zrušeny chovy kožešinových zvířat bez ustanovení
přechodného období a uhrazení paušálních kompenzací.) Za chovatele kožešinových zvířat jedná
jeden zástupce. Bylo vysvětleno, že s ohledem na vyhrocenou společenskou situaci v roce 2017 a
atakům vůči chovatelům svaz v této záležitosti nevyvíjel větší iniciativu. Právní pomoc je ošetřena
usnesením, nikoliv smluvně. K jednání byl přizván David Vojtíšek, chovatel kožešinových zvířat
(v době jeho přítomnosti z jednání odešla zapisovatelka).
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/7/1: ÚVV ČSCH schvaluje proplacení faktury za právní služby na
právní zastupování chovatelů kožešinových zvířat (dle USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/8/1) v dohodnuté
procentuální výši. PRO – 5. PROTI – 3. ZDRŽEL SE – 1.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/7/2: ÚVV ČSCH pověřuje statutární zástupce přípravou smlouvy o
narovnání částky za poměrnou část vynaloženou na právní pomoc chovatelům kožešinových zvířat
(při odpuštění částky 10 % z ceny právních služeb). PRO – 6. PROTI – 2. ZDRŽEL SE – 1.

Ad 8) Zpráva ÚKK ČSCH
Bod bude projednán, až bude přítomen předseda ÚKK ČSCH. K tomuto bodu žádné usnesení
přijato nebylo.

Ad 9) Nemovitosti
Po dobu projednávání tohoto bodu nebyl na zasedání z pracovních důvodů přítomen MVDr.
Martin Urban.
o Praha, Maškova – uvolnily se dvě kanceláře, jež budou nabídnuty k pronájmu.
o Roudnice nad Labem – bude zajištěna veškerá dokumentace k provedení kolaudace.
o Kolín – nemovitost musí být nejprve opravena, než bude nabídnuta k pronájmu.
o Havlíčkův Brod – jedna ze dvou spolumajitelek nabídla podíl k odprodeji. Horní část
nemovitosti není pronajata – nemovitost vyžaduje opravu.
o Brno, Lidická – projednána žádost od dosavadního nájemníka na pronájem dalších částí
nemovitosti (zadní trakt, pavlač, vlastní budova).
o Brno, Plotní – nemovitost se nachází v záplavové oblasti, v místě je stavební uzávěra na
dva roky. Jednáno bylo o nabídce na směnu nemovitosti za jinou nemovitost. Je nezbytné
doplnit požadavek o zajištění písemného vyjádření příslušné instituce, že se nemovitost
nachází v záplavové oblasti – úkol pro místopředsedu ÚVV ČSCH, termín do 31. 01. 2021
o Darkov – byla podána informace o přihlášení zájemce na odkoupení nemovitosti.
o Vloni zlikvidovaná ZO chovatelů poštovních holubů Spytihněv, ČSCH vlastní 1/96 podíl
z nemovitosti.
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USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/9/1: ÚVV ČSCH schvaluje zadání pronájmu dvou kanceláří v budově
Sekretariátu ÚVV ČSCH Praha, Maškova – nejpozději do 18. 12. 2020 (zveřejnění na Facebooku,
inzertních stránkách – reality zdarma, v informačním zpravodaji městské části Praha 8. PRO – 8.
PROTI – 0. ZDRŽEL – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/9/2: ÚVV ČSCH bude schvalovat veškeré náklady na stavební práce
v nemovitostech ČSCH a veškeré náklady na vybavení těchto staveb. PRO – 8. PROTI – 0.
ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/9/3: Místopředseda ÚVV ČSCH zajistí do 31. 12. 2020 veškerou
potřebnou stavební dokumentaci nutnou ke kolaudaci nemovitosti v Roudnici nad Labem. PRO –
8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/9/4: ÚVV ČSCH ukládá místopředsedovi ÚVV ČSCH aktualizovat
v rejstříkovém soudu seznam členů ÚVV ČSCH a ÚKK ČSCH. PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/9/5: ÚVV ČSCH schvaluje odkoupení podílu nemovitosti ve svazové
nemovitosti v Havlíčkově Brodě, ul. Svatovojtěšská 176 (od jedné ze spolumajitelek 3/16) za
nejvyšší možnou částku 550.000, - Kč. PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/9/6: ÚVV ČSCH schvaluje nabídku k pronájmu uvolněných prostor
v nemovitosti Brno, Lidická na rok 2021 až 2023 (zadní trakt, pavlač, uvolněné garsoniéry) za
částku 30.000, - Kč/měsíčně, s tím, že pronajímatel provede na svoje náklady veškeré nezbytné
stavební opravy. PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/9/7: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace o zahájení oprav
nemovitostí v roce 2020 a čerpání finančních prostředků z fondu oprav.

Ad 10) Legislativní komise ÚVV ČSCH
ÚVV ČSCH obdržela od Legislativní komise ÚVV ČSCH návrh novelizovaných Stanov ČSCH,
byly projednány dílčí úpravy. Jeden člen ÚVV ČSCH předložil návrh na odvolání člena
Legislativní komise ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/10/1: ÚVV ČSCH ukládá Legislativní komisi ÚVV ČSCH přepracování
Volebního řádu ČSCH. PRO – 9. PROTI – 0. ZDRŽUJE SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/10/2: ÚVV ČSCH hlasovala na základě návrhu jednoho člena ÚVV
ČSCH o odvolání JUDr. Michala Danišoviče z Legislativní komise ÚVV ČSCH. PRO – 1. PROTI
– 4. ZDRŽEL SE – 4.
USNESENÍ 16 ÚVV 20/6/10/3: ÚVV ČSCH schvaluje paušální náhrady pro členy Legislativní
komise ÚVV ČSCH – počínaje rokem 2020. PRO – 9. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/10/4: ÚVV ČSCH schvaluje po úpravách návrh novelizovaných Stanov
ČSCH, který bude nejpozději do 18. 12. 2020 odeslán k připomínkování na nižší organizační
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složky. Připomínky bude Sekretariát ÚVV ČSCH přijímat do 31. 03. 2021. PRO – 9. PROTI – 0.
ZDRŽEL SE – 0.

Ad 11) Soudní řízení
o Přístupová cesta k Sekretariátu ÚVV ČSCH – probíhají jednání s právničkou majitele

přístupové cesty.
o Nemovitost v Brně-Židenicích: jednání odročeno.
o Děčín–Podmokly: zrušena ZO chovatelů koček, ČSCH vlastní podíl 400/22800

z nemovitosti.
o Nemovitost v Chebu: ZO chovatelů poštovních holubů dala podnět k neoprávněnému

zápisu do katastru nemovitostí (ČSCH vlastní čtvrtinu nemovitosti).
Dne 14. 12. 2020 bylo jednání ukončeno v 19.26 hod.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/11/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace o probíhajících soudních
řízeních.

Ad 12) Kontrola usnesení z minulého zasedání
Jednání bylo dne 15. 12. 2020 zahájeno v 9.50 hod. Nejprve byla provedena kontrola usnesení
z minulého jednání.
-

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.
(SPLNĚNO. Doručeno bylo osm dotazníků.)

-

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. (SPLNĚNO.)

-

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. (ÚKOL TRVÁ.)

-

USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/6/3: ÚVV ČSCH bude nadále pokračovat v jednání ohledně
stoprocentního vlastnění jedné části nemovitosti v Kolíně. (V ŘEŠENÍ.)

-

USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/6/4: ÚVV ČSCH schvaluje uzavření smlouvy s XXX 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. (SPLNĚNO.)
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-

USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/6/5: ÚVV ČSCH schvaluje vyřízení povolení pro pokácení
čtyřech stromů na dvoře nemovitosti v Brně, Lidická - do 30. 01. 2021 podá správce
nemovitostí žádost na příslušný úřad o povolení pokácení stromů. (ÚKOL TRVÁ.)

-

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. (SPLNĚNO.)

-

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. (SPLNĚNO.)

-

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. (V ŘEŠENÍ.)

-

USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/11/1: ÚVV ČSCH zastavuje kárné řízení proti ZO ČSCH
Poběžovice a schvaluje zaslání výzvy k uhrazení půjčky. (SPLNĚNO.)

-

USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/11/2: ÚVV ČSCH neschvaluje žádost ZO ČSCH Kynšperk nad
Ohří o odložení splátky na úhradu nemovitosti. (Rešeno v bodě „Různé“.)

-

USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/11/3: ÚVV ČSCH uděluje Čestnou vlajku ZO ČSCH Sadská u
příležitosti výročí založení. (SPLNĚNO.)

-

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. (SPLNĚNO.)

-

USNESENÍ 15/ÚVV 20/5/11/5: ÚVV ČSCH schvaluje pro speciální ZO chovatelů morčat
sídlo spolku na adrese Praha, Maškova. (USNESENÍ ZRUŠENO.)

-

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. (ÚKOL TRVÁ.)

Následovala kontrola nesplněných bodů z předešlých jednání (body dlouhodobé či trvalé /do
odvolání/ nejsou při každé kontrole usnesení projednávány.)
-

USNESENÍ 8/ÚVV 19/8/12/1: ÚVV ČSCH ukládá místopředsedovi 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. Byla doručena
nabídka výstaviště v Brně.)

-

USNESENÍ 9/ÚVV 19/9/5/1: ÚVV ČSCH ukládá místopředsedovi ÚVV ČSCH připravit
výběrové řízení na dodávku krmiv a pohárů spolu s rozpočtem ohledně reklam a
sponzoringu (Poznámka – výběrové řízení musí být vyhlášeno na základě upřesnění
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podmínek použití dotace.) (SPLNĚNO. Připravuje se nové výběrové řízení dle nových
dokumentů, které nejprve schválí ÚVV ČSCH.)
-

ÚKOL nespecifikovaný usnesením: vyhlásit výběrové řízení na místo referentky
Sekretariátu ÚVV ČSCH – termín ihned. Výběrové řízení – do 14. 08. 2020 vyhlásit –
WEB, FB, časopis Chovatel. Zajistí místopředseda ÚVV ČSCH (SPLNĚNO. 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 této komisi zpracovat návrh změn Stanov ČSCH do dvou
variant – A, B. Takto bude po schválení na dalším zasedání ÚVV ČSCH návrh předložen
na nižší složky. (SPLNĚNO. Projednáno v bodě 7.)

K tomuto bodu jednání žádný samostatný bod usnesení přijat nebyl.

Ad 13) Různé
a. Zverimex, s.r.o.: nutnost hledat jiné zdroje pro financování ČSCH, jednalo se o možnosti
obnovení činnosti Zverimexu, s.r.o. (především distribuce krmiv, dalších chovatelských
potřeb…aj.)
b. Stav nedoplatků, vyúčtování energií: bývalé nájemkyni nemovitosti v Kolíně bude odeslána
předžalobní výzva k úhradě dlužného nájemného. Dluh na nájemném je také u nemovitosti
v Roudnici nad Labem. Dále proběhla rekapitulace nezaplacených plateb některých
pobočných spolků, často po opakované urgenci.
c. Doručená pošta: jednalo se k dopisu z České rady dětí a mládeže (ČRMD) a zastupování
ČSCH v této organizaci. Kynšperk nad Ohří – doručena druhá žádost o oddálení splátky
půjčky (ZO nemohla z důvodu pandemie pořádat akce.) Pro další roky není takovéto
opatření možné. ZO ČSCH Chodov 2 – ohradil se nájemník v nemovitosti, kterou chce ZO
prodat. ZO ČSCH Frahelž – převod budovy na obec Frahelž. ÚOK chovatelů koček –
projednání žádosti na nákup čteček na čárové kódy kvůli evidenci mikročipů. Jednáno bylo
k návrhu rozpočtu Světového šampionátu okrasného ptactva, který by se konal v ČR.
d. Valná hromada ČSCH – na příští jednání se připraví návrh na zvýšení nominální hodnoty
členské známky – z důvodu valorizace.
e. Fa kroužky na holuby a drůbež – celková částka 10.000,- € a 10.500,- €. Proběhla diskuse
k letošní distribuci kroužků.
f. Směrnice 10 % z finančního přínosu ČSCH – jestliže člen ČSCH nebo zaměstnanec
Sekretariátu ÚVV ČSCH přivede komerčního sponzora jak k inzerci, tak například na
výstavu apod., mu bude náležet 10 % provize (nevztahuje se na dotační prostředky).
g. CV Chovatel 2020 – výstava zrušena z důvodu nepříznivé nákazové situace.
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h. Výběrové řízení – refernt/ka Sekretariátu ÚVV ČSCH – vyhlášeno nové výběrové řízení.
i. Návrh stravenek – 120,- Kč/den (návrh hrazení: 50 % zaměstnanec, 50 % zaměstnavatel).
j. Dotace 2020, 2021 – projednávány další dotace z MZe ČR a MŠMT ČR. Hlavní spolek byl
podroben kontrole MZe ČR na čerpání dotací v roce 2020. Kontrola neshledala podstatné
nesrovnalosti ve vyúčtování dotací.
k. ÚKPMCH, CK – nelze užívat termín Olympiáda, ale Celostátní kolo soutěže chovatelské
dovednosti malých chovatelů, bude vyhlášen další ročník. Stávající ÚKPMCH je v demisi.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informaci o připravovaném jednání
s tuzemskými výrobci krmiv a o možnosti prodeje krmiv přes svazový e-shop (v úvahu přichází i
možnost vykupování zvířat od chovatelů).
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/2: ÚVV ČSCH schvaluje zaslání předžalobní výzvy pro XXX, bývalou
nájemkyni nemovitosti v Kolíně, která dluží nájemné. PRO – 9. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/3: ÚVV ČSCH ukládá místopředsedovi ÚVV ČSCH Ing. Radku
Novotnému a Lubomíru Kesnerovi, členu ÚVV ČSCH (bývalému správci nemovitostí ČSCH)
společně vyúčtovat nejpozději do 31. 01. 2021 energie v nemovitostech ČSCH. PRO – 6. PROTI –
0. ZDRŽEL SE – 1. (Poznámka – v době hlasování bylo přítomno sedm členů ÚVV ČSCH.)
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/4: ÚVV ČSCH schvaluje oddálení splátky půjčky pro ZO ČSCH
Kynšperk nad Ohří – za rok 2020, úhrada poloviny splátky, to znamená 30.000, - Kč. PRO – 9.
PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/5: ÚVV ČSCH bere na vědomí informaci o ZO ČSCH Chodov 2.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/6: ÚVV ČSCH doporučuje předání budovy dřívější školy, nyní ve
vlastnictví ZO ČSCH Frahelž, do majetku obce Frahelž. Zároveň ÚVV ČSCH žádá uhrazení
částky 265.000, - Kč, která byla vyplacena jako půjčka ZO ČSCH Frahelž. PRO – 9. PROTI – 0.
ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/7: ÚVV ČSCH doporučuje Ústřední odborné komisi chovatelů
okrasného ptactva, aby zjistila předpokládaný termín konání Světového šampionátu okrasného
ptactva.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/8: ÚVV ČSCH schvaluje nákup čtyřech čteček (jedné na čárové
kódy, třech univerzálních pro čtení čipů) pro potřeby Ústřední odborné komise chovatelů koček
v celkové hodnotě cca 15.000, - Kč. PRO – 9. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/9: ÚVV ČSCH schvaluje rozšíření v evidenci členské základny o
kolonku „bez zvířat“. Příslušnost k odbornosti (sekci) je nezbytné zaškrtnout. Ukládá
místopředsedovi ÚVV ČSCH předjednat se správcem programu při objednávce členského
příspěvku na rok 2022 - nebude-li příslušnost k odbornosti (sekci) uvedena, nebude možné pro
chovatele objednat členskou známku. PRO – 9. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
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USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/10: ÚVV ČSCH připraví na rok 2022 návrh na zvýšení nominální
hodnoty členské známky z důvodu valorizace. PRO – 9. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/11: ÚVV ČSCH schvaluje proplacení faktury za nánožní kroužky na
holuby a na drůbež pro rok 2021 v ceně 10.000 € a 10 500 €. PRO – 9. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/12: ÚVV ČSCH pověřuje výkonného ředitele Sekretariátu ÚVV
ČSCH zajištěním distribuce objednávek a doobjednávek nánožních kroužků na holuby a na drůbež
prostřednictvím Sekretariátu ÚVV ČSCH. PRO – 8. PROTI – 0. ZDRŽEL SE - 0. (Poznámka –
v době hlasování bylo přítomno osm členů ÚVV ČSCH.)
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/13: ÚVV ČSCH rozhodl, že CV Chovatel 2020 se z důvodu
nepříznivé nákazové situace konat nebude. PRO – 9. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/14: ÚVV ČSCH vyhlašuje výběrové řízení na referenta - referentku
Sekretariátu ÚVV ČSCH, zveřejnění na webu Jobs.cz, webu ČSCH a na Facebooku. Uzávěrka
příjmu přihlášek do 15. 01. 2021. Výběrová komise – předseda ÚVV ČSCH, místopředseda ÚVV
ČSCH a Ing. Miroslav Kroft, člen ÚVV ČSCH. PRO – 6. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0. (Poznámka
– v době hlasování bylo přítomno šest členů ÚVV ČSCH.)
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/15: ÚVV ČSCH schvaluje navýšení hodnoty stravenek pro
zaměstnance Sekretariátu ÚVV ČSCH – úhrada nákladů: 50 % zaměstnanec, 50 % zaměstnavatel.
PRO – 9. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/16: ÚVV ČSCH ukládá statutárním zástupcům ČSCH připravit do
příštího zasedání ÚVV ČSCH návrh směrnice na vyplácení 10 % provize z přínosu finanční částky
ČSCH (netýká se státních zdrojů). U časopisu Chovatel se za nového inzerenta považuje ten, který
dva roky neinzeroval. PRO – 9. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/17: ÚVV ČSCH ukládá místopředsedovi ÚVV ČSCH oslovit
Ústřední komisi pro práci s mladými chovateli (v demisi) s výzvou na svolání Ústřední konference
delegátů územních organizací pro práci s mladými chovateli (co nejdříve, jakmile to dovolí
nákazová situace). PRO – 9. PROTI – 0. ZDRŽEL SE – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/18: ÚVV ČSCH vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele
Celostátního kola soutěže chovatelské dovednosti mladých chovatelů 2021 dle podmínek
stanovených v roce 2019. PRO – 9. PROTI – 0. PROTI – 0.
USNESENÍ 16/ÚVV 20/6/13/19: ÚVV ČSCH vyhlašuje prodloužení termínu pro podání
kandidátek týmů do Ústřední komise pro práci s mladými chovateli. Nový termín – do 31. 03.
2021. PRO – 9. PROTI – 0. ZDRŽEL – 0.

Ad 14) Diskuse
Diskuse již byla otevřena v předcházejících bodech zasedání.
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Ad 15) Závěr zasedání
Dvoudenní zasedání ukončil dne 15. 12. 2020 v 15.45 hod. Mgr. Ondřej Matouš, předseda ÚVV
ČSCH. Předpokládaný termín dalšího zasedání je 28. 01. 2021.

_________________________________

_________________________________

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 16. 12. 2020



Ověřování ukončeno dne: 13. 01. 2021



Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH (při
respektování pravidel pro ochranu osobních údajů) a usnesení otištěno v časopise Chovatel.
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