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ÚVV-4/2020

Vyřizuje/linka:

Dne:

Ing. Radek Novotný

12. 08. 2020

Věc:

Zápis č. 4/2020
ze 14. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 23. července 2020
v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze – Kobylisích
Přítomni:
 ÚVV ČSCH: Mgr. Ondřej Matouš – předseda ÚVV ČSCH, Ing. Radek Novotný – místopředseda ÚVV
ČSCH, Ing. Vlastimil Nachtigal, Slavomír Brožek, Ing. Václav Krůta, Ing. Miroslav Kroft, Lubomír
Kesner, MVDr. Martin Urban (jednání bylo usnášeníschopné)
 Omluvena: Dagmar Kičurová
 ÚKK ČSCH: Václav Uličný – předseda ÚKK ČSCH
 Hosté: JUDr. Michal Danišovič, Ing. Petr Gajda, Josef Vilhelm, Ing. Jiří Dobiášovský

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zapisovatele, schválení ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení ze dne 23. 06. 2020
5. Hlasování per rollam
6. Legislativní komise ÚVV ČSCH
7. Výstavní podmínky CV Chovatel 2020
8. Soudní řízení
9. Nemovitosti
10. Zpráva z ÚKK ČSCH
11. Různé
a) Generální zasedání EE – Hotel Duo
b) Stav nedoplatků
c) Doručená pošta
d) Altrinia – návrh komplexního programu evidence ČSCH
12. Diskuse
13. Závěr jednání

Ad 1) Zahájení
Zasedání nechal svolat e-mailem rozeslanou pozvánkou předseda ÚVV ČSCH př. Mgr. O. Matouš.
Jednání zahájil v 10:00 hod., zvukový záznam z jednání bude uložený na Sekretariátu ÚVV ČSCH po
dobu jednoho roku. K tomuto bodu žádné usnesení přijato nebylo.

Ad 2) Schválení programu jednání
K navrženému programu 4. zasedání ÚVV ČSCH roku 2020 byly vzneseny tyto připomínky: př. L.
Kesner – hlasovat o přítomných hostech, mj. o př. JUDr. M. Daniševičovi.
1

Hlasování: Pro -5. Proti -1. Zdržel se – 2. Schváleno.
Úkol: hosty vložit do pozvánky před konáním zasedání.
Př. Ing. V. Krůta žádá o zařazení do programu bod o potencionálním bodu porušení Stanov ČSCH.
Hlasování: Pro – 4. Proti – 2. Zdržel – 2. Neschváleno.
USNESENÍ 14/ÚVV 20/4/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje původní znění programu.
Hlasování. Pro – 4. Proti – 2. Zdržel se – 2. Program neschválen.
Pro pokračování jednání navržena dohoda př. Ing. M. Kroftem – zařadit návrh př. Ing. V. Krůty na příští
zasedání ÚVV ČSCH, znovu hlasováno o programu jednání. Hlasování: Pro – 6. Proti – 1. Zdržel – 1.
Nyní program schválen.

Ad 3) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem navržen místopředseda př. Ing. R. Novotný.
USNESENÍ 14/ÚVV 20/4/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 4/2020 zpracuje místopředseda př. Ing. R.
Novotný. Hlasování. Pro – 4. Proti – 1. Zdržel se – 3.
Zpracování zápisu z jednání ÚVV ČSCH č. 4/2020 provede př. Ing. E. Stejskalová ze záznamového
zařízení. Ověření bude provedeno ve dvou kolech, ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 14/ÚVV 20/4/3/2: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 4/2020 zpracuje pracovnice Sekretariátu
ÚVV ČSCH př. Ing. E. Stejskalová ze záznamového zařízení.
Hlasování. Pro – 6. Proti – 0. Zdržel se – 2. (Poznámka – z důvodu neúplného záznamu z jednání zápis
z jednání ÚVV ČSCH č. 4/2020 zpracoval př. Ing. R. Novotný, př. Ing. E. Stejskalová provedla pouze
formální úpravy zápisu.)
USNESENÍ 14/ÚVV 20/4/3/3: Ověřovateli zápisu z jednání ÚVV ČSCH budou všichni členové ÚVV
ČSCH, druhé kolo ověření provedou předseda př. Mgr. O. Matouš a místopředseda př. Ing. R. Novotný.
Hlasování: Pro – 7. Proti – 0. Zdržel se – 0. (Nehlasoval př. Ing. V. Nachtigal.)

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 23. 06. 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 19/8/12/1: 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 př. Mgr. O.
Matouš na MZe zjistil, že o plánované EV vůbec nic neví a ani netuší, 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 pan ministr ji nabízí ČSCH k dispozici pro konání EV za
zvýhodněných podmínek. Zde je však riziko, že hala nebude v potřebném termínu dokončená.
Př. Ing. M. Kroft informuje, že jednal s ministrem Ing. M. 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 poskytnuty. Oslovil výstaviště v Brně a Českých Budějovicích. V Brně
vychází nájemné za pavilon P cca 1,5 mil. Kč/den a za pavilon Z na 800 tis. Kč/den. V Českých
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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 EV čerpat dotace z Evropských fondů. Pan
předseda přislíbil prověření možnosti čerpání dotací z Evropských fondů. Jednání stále probíhá,
předseda jednal s panem ministrem, nyní nám nikdo nic nezaručí, na svaz přišel dopis od hejtmana
Jihomoravského kraje ohledně podpory konání EV v Brně. Informace od př. Ing. P. Gajdy ohledně
EV v roce 2021 (případně leden 2022) - chystá ji pořádat polský svaz v Kielcích. ÚKOL TRVÁ.
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, a.s.
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. 2020 př. Ing. R. Novotný
informuje – v únoru 2020 byla 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. ÚKOL TRVÁ: výběrové
řízení bude ukončeno do 31. 07. 2020, termín posunut na 15. 08. 2020.
ÚKOL – vyhlásit výběrové řízení, návrh rozeslat členům ÚVV ČSCH, složení komise všichni
členové ÚVV ČSCH, rozhodnutí per rollam.
USNESENÍ 9/ÚVV19/9/10/1: ÚKK ČSCH doporučuje ÚVV ČSCH.
Členové ÚKK ČSCH doporučují členům ÚVV ČSCH, aby již konečně sami 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 tzv. „opíjet
rohlíkem“. Doporučují 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. Mgr. O. Matouš – žádá předání dokumentace, stavů aj. mezi př. L. Kesnerem a př. Ing. R.
Novotným. Záležitost projedná s př. Ing. Z. Dvořákovou a dohledají podklady potřebné
k dokončení vyúčtování. O přestávce bude společně prostudována příslušná dokumentace.
ÚKOL TRVÁ: Vyúčtování provede př. Ing. R. Novotný a bude vyřešeno do příštího zasedání
viz. usnesení na konci bodu.
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.
ÚKOL TRVÁ. Pokud př. L. Kesner pošle inventurní seznam skaldu fundusu do konce jednání,
bude splněno. (Pozn. – předsedovi ÚVV ČSCH byl seznam zaslán v průběhu zasedání.) Přesunuto
na příští jednání ÚVV ČSCH.
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USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/8: ÚVV ČSCH pověřuje správce nemovitostí, aby vstoupil
v jednání s nájemcem In & Ex design 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: SPLNĚNO.

USNESENÍ ZE DNE 27. 02. 2020
- USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/7/1: ustanovuje kárnou komisi a pověřuje její členy – místopředsedu
ÚVV ČSCH př. Ing. R. Novotného, člena ÚVV ČSCH př. Ing. V. Nachtigala a člena ÚVV ČSCH
př. 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 př. Ing. V. Nachtigala. 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 nad Labem 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 př. Mgr. O. Matouš dodává, že pan př.
V. Jura poškozuje dobré jméno svazu. Dal pokyn k vrácení došlé platby bez fakturace. Př. V. Jura
st. nadále používá logo ČSCH a OMCH – přesunuto na příští jednání ÚVV ČSCH.
USNESENÍ ZE DNE 23. 06. 2020
- USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/4/1: Na příštím zasedání dostanou všichni členové tabulky ohledně
přeúčtování spotřeby energií jednotlivých nemovitostí včetně přehledů pro nájemníky.
SPLNĚNO – pokračovat na dalších zasedání.
- USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/6/1: ÚVV ČSCH schvaluje předloženou Organizační změnu, týkající
se zrušení dvou 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. SPLNĚNO. Př. K. Karlíčková odešla dle navrhované dohody k 30. 06. 2020. Stav
zaměstnanců sekretariátu – zrušena pozice referent (po př. V. Moravcové), zrušena pozice referent
(po př. K. Karlíčkové). Další místo referent (v současnosti př. L. Kabátová) je volné, neboť
zmíněná podala výpověď z pracovního poměru. ÚKOL: vyhlásit výběrové řízení na místo
referentky sekretariátu – termín ihned. Výběrové řízení – do 14. 08. 2020 vyhlásit – WEB, FB,
časopis Chovatel. Zajistí místopředseda.
Zájem holubářského spolku PH z Bylnice o převod části pozemku areálu. Po diskuzi – předložit na
příštím jednání. Různé.
- USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/10/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace a ukládá
informovat ÚKPMCH ohledně vyhlašování a rušení Olympiády mladých chovatelů – zajistí
místopředseda – termín ihned. SPLNĚNO.
ÚKOL: Zajistit, že do 10. dne každého měsíce bude členům ÚVV ČSCH předkládána tabulka
úhrad nájemného a služeb všech nemovitostí. SPLNĚNO – pokračovat na dalších zasedání.
- USNESENÍ 13/ÚVV 20/3/11/1: ÚVV ČSCH schvaluje snížení nájmu fy Socalom o 30 % za
období 2,5 měsíce – ½ března, celý duben a květen 2020 z důvodu krizové situace Covid-19.
SPLNĚNO.
- ÚKOL: Požádat Pražskou energetickou spol. o vysvětlení, z jakého důvodu od nás požadují
přívod elektrické energie. El. zásuvka tam byla, ale vzhledem k rekonstrukci byl přívod odstaven.
K bodu č. 4 žádné nové usnesení přijato nebylo.
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Ad 5) Per rollam
Vysvětlení podal předseda LK př. S. Brožek. Byly provedeny změny, aby se dalo hlasovat v obecné
rovině (to znamená pro všechny stupně řízení). Př. L. Kesner měl dotaz, zda se uvedený název nedá
změnit na korespondenční hlasování. Bylo vysvětleno, že uvedený pojem per rollam je ustálený výraz pro
uvedené hlasování. Př. JUDr. M. Danišovič připustil, že je možné za uvedené slovo pomlčkou dopsat, že
je to korespondenční hlasování. Po diskusi bylo navrženo usnesení, že bude možné hlasování per rollam
rovněž na jiných stupních řízení.
USNESENÍ 14/ÚVV 20/4/5/1: ÚVV ČSCH schvaluje pravidla pro hlasování per rollam –
korespondenční hlasování.
Hlasování. Pro – 5. Proti – 1. Zdržel se – 2.
Následovala přestávka na oběd: 12:20 – 12:45 hod.

Ad 6) Legislativní komise ÚVV ČSCH
Předseda LK př. S. Brožek sdělil, jak se bude postupovat při tvorbě nových směrnic, které je nutné
obnovit nebo celkově vypracovat. Př. S. Brožek požadoval po ÚVV ČSCH, aby bylo jednáno s
představiteli jednotlivých sekcí, aby specifikovali navrhované změny v nových směrnicích. Př. Ing. J.
Dobiášovský požádal, aby byl zpracován nový registrační řád pro hlodavce a sjednoceny podmínky pro
umožnění veřejného posuzovaní. Požádal také o možnost podílení se na změnách i posuzovateli uvedené
odbornosti. Předseda ÚOK CHOH př. Ing. P. Gajda podal dotaz, jak dlouho bude trvat dokončení
legalizace nového Kárného řádu. Za LK si vzal slovo př. JUDr. M. Danišovič, který hovořil o úpravách
ve Stanovách ČSCH, jež by se měly přijmout, není však shoda u všech členů LK. Zvolení za předsedu
LK př. S. Brožka považuje za pozitivní krok ze strany ÚVV ČSCH; návrh Kárného řádu se zpracovává.
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.
Hlasování. Pro – 6. Proti – 0. Zdržel se – 2.

Ad 7) Výstavní podmínky CV Chovatel 2020
Místopředseda př. Ing. R. Novotný prezentoval výstavní podmínky na pořádání celostátní výstavy,
která se uskuteční v Lysé nad Labem. Proběhla velká diskuze kolem problematiky, zda do přihlášek
zapisovat čísla kroužků. Bylo rozhodnuto, že uvedený postup, který byl přijat před několika roky, se
zachová. Striktně se bude požadovat uvádět čísla kroužků a tetování u prodejných zvířat. Bylo přijato
rozhodnutí, že nastanou změny při vyhlašování titulů Vítěz výstavy i Šampion na nejlepší drůbež z
celostátní výstavy. Přihlášky zůstanou na všechny odbornosti stejné jako v roce předešlém.
USNESENÍ 20/ÚVV 20/4/7/1: ÚVV ČSCH schvaluje výstavní podmínky CV Chovatel 2020.
Hlasování. Pro – 7. Proti – 0. Zdržel se – 1.

Ad 8) Soudní řízení
Stále se čeká na rozhodnutí v případě odvolání př. M. Kotyzy (vrchní soud) a v kauze budovy BrnoŽidenice (městský soud v Brně). K tomuto bodu žádné usnesení přijato nebylo.
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Ad 9) Nemovitosti
V uvedeném bodě byla částečně projednána nemovitost v Roudnici nad Labem – diskuze se týkala
především nedodělaných prací a následná kolaudace. Uvedený bod byl pro nekoncepční diskusi ukončen
a přesunut na příští zasedání ÚVV ČSCH. Př. Kesner dodal některé požadované dokumenty (viz příloha
zápisu) a vydal prohlášení o rezignaci likvidátora majetku ve Štítech.
14:30 hod. – opustil jednání Ing. M. Kroft
V uvedeném bodě byla částečně projednána nemovitost v Roudnici nad Labem – diskuze se týkala se
především nedodělaných prací a následná kolaudace. Uvedený bod byl pro nekoncepční diskusi ukončen
a přesunut na příští zasedání ÚVV ČSCH. Př. L. Kesner dodal některé požadované dokumenty (viz
příloha zápisu) a vydal prohlášení o rezignaci likvidátora majetku ve Štítech. Ve 14:30 hod. – opustil
jednání př. Ing. M. Kroft. K tomuto bodu žádné usnesení přijato nebylo.

Ad 10) Zpráva z ÚKK ČSCH
Zpráva byla zaměřena na předložené zprávy, které již byly členům ÚVV ČSCH poskytnuty na minulé
schůzi, ale byly odsunuty bez projednání z důvodu, že zprávy byly rozeslány pozdě a nebyl dán
dostatečný prostor k prostudování. Opět po dohodě přítomných bylo rozhodnuto, že se zpráva přesouvá
na příští zasedání.
ÚKOL: Příští program bude koncipován takto – po kontrole uložených bodů bude následovat bod zpráva
ÚKK ČSCH a za ní bod Nemovitosti. K tomuto bodu žádné usnesení přijato nebylo.

Ad 11) Různé
a.) Generální zasedání EE – přestože zrušení zasedání EE v měsíci září bylo provedeno z naší
strany, podařilo se jednáním s vedením Hotelu DUO dohodnout vrácení celé zálohy – ve čtyřech
splátkách. Žádné storno poplatky ze strany hotelu nebudou uplatněny.
b.) Stav nedoplatků – konstatován stav s tím, že je vyvíjen tlak na co největší efektivitu – obvolávání
dlužníků. V 15:30 hod. – opustil jednání předseda př. Mgr. O. Matouš a předal řízení jednání
místopředsedovi.
c.) Doručená pošta – odstoupení ÚKPMCH – informaci podal př. JUDr. M. Danišovič. ÚKPMCH
sice rezignovala, ale ještě musí svolat konferenci pracovníků s mládeží. Zároveň proběhla ohledně
nové volby bohatá diskuse.
USNESENÍ 14/ÚVV 20/4/11/1: ÚVV ČSCH vyhlašuje doplňující volby (do konce řádného volebního
období) do ÚKPMCH. Volba proběhne jako volba týmů. Přihlášky týmů do volby zasílat na Sekretariát
ÚVV ČSCH do 30. září 2020.
Hlasování. Pro – 6. Proti – 0. Zdržel se – 0.
Na příštím zasedání bude jmenována komise pro přípravu volby.

Zrušení Evropské klubové výstavy chovatelů hempšírek – př. Ing. R. Novotný informoval ohledně
korespondence mezi představiteli klubu a vedením ČSCH. ÚVV ČSCH se nijak nebrání
v zajišťování pomoci všem klubům, ale půjde o pomoc materiální nikoli finanční.
d.) Altrinia – př. Ing. P. Gajda podal zevrubnou informaci ohledně pokračujícího jednání ohledně
jednotného programu ČSCH.
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Ad 12) Diskuse
Hlavním bodem byly doplňující volby do ÚRoK.
Na příštím zasedání bude jmenována komise pro přípravu volby.

Ad 13) Závěr jednání
V 17:00 hod. př. Ing. R. Novotný jednání ukončil. Termín dalšího zasedání ÚVV ČSCH byl stanoven
předběžně na středu 26. 08. 2020, ale konečný termín se vyvine dle zasedání LK.







_________________________________

_________________________________

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

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

Zapsal: Ing. Radek Novotný
Ověřovatelé: všichni členové ÚVV ČSCH
Předáno k ověření: dne 12. 08. 2020
Ověřování ukončeno dne: 02. 10. 2020
Zápis: nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno
v časopise Chovatel.

7

