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Zápis č. 2/2020
z 12. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 27. února 2020
v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze – Kobylisích
Přítomni:
• ÚVV ČSCH: Mgr. Ondřej Matouš – předseda ÚVV ČSCH, Ing. Radek Novotný – místopředseda ÚVV
ČSCH, Ing. Dagmar Kičurová, Ing. Vlastimil Nachtigal, Slavomír Brožek, Ing. Václav Krůta, Ing.
Miroslav Kroft, Lubomír Kesner, MVDr. Martin Urban (jednání bylo usnášeníschopné)
• Omluven: nikdo
• ÚKK ČSCH: Václav Uličný – předseda ÚKK ČSCH
• ÚRoK ČSCH:
• Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Kateřina Karlíčková
• Hosté: JUDr. Michal Danišovič; MVDr. Miloslav Martinec – předseda ÚOK králíků, Mgr. Dita Kovářová
– předsedkyně ÚKPMCH, Josef Vilhelm – předseda ÚOK drůbeže, zástupci stavebních firem – Stanislav
Kutil, pan Hofman – firma BARKWIST

PROGRAM:
Zahájení
Schválení programu jednání
Schválení zapisovatele
Kontrola usnesení ze dne 16.01.2020
Legislativní komise
Smlouvy na pořádání CV
- CV Chovatel 2020–2023
- CVMK, MD 2020–2023
7) Kárná komise ÚVV ČSCH – případ Poběžovice
8) Manipulační a skladovací řád
9) CK Olympiáda MCH – 52. ročník
10) Zpráva ÚKK
11) Různé
a. Vyplacení odměn př. L. Kesnerovi
b. Generální zasedání EE
c. Mezinárodní školení posuzovatelů
d. Stav nedoplatků
e. Doručená pošta
• ZO ČSCH Lom – přidělení IČO pro OO ČSCH
• ZO M ČSCH Mikulášovice
• Dotace MZe
• Evidence, program
• Žádost Klubu chovatelů NH
• Ocenění chovatelů a ZO ČSCH
f. Volby
g. Informační zpráva o zasedání presidia EE
h. Židenice
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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12) Diskuse
13) Závěr jednání

Ad 1) Zahájení
Zasedání nechal svolat e-mailem rozeslanou pozvánkou předseda ÚVV ČSCH Mgr. O. Matouš. Jednání
zahájil v 10:05 hod. Zvukový záznam z jednání bude uložen na Sekretariátu ÚVV ČSCH po dobu jednoho
roku. K tomuto bodu žádné usnesení přijato nebylo.

Ad 2) Schválení programu jednání
Navržený program 2. zasedání roku 2020 byl doplněn o tyto body:
Př. JUDr. M. Danišovič
- Připomíná zaslání stanoviska ohledně stížnosti na paní Pittnerovou – odpověděl VŘ,
případem se bude zabývat ÚOK chovatelů koček na svém zasedání tento pátek.
- Informace ze soudním procesu „Kotyza versus ČSCH“.
Př. L. Kesner navrhuje:
- Doplnit bod schválení hostů.
- Hlasování ke každému usnesení samostatně.
- Opravit název bodu 8 na Manipulační a skladovací řád.
- Doplnit Informace o nemovitostech (VŘ odpovídá, že jsou zahrnuty v kontrole usnesení).
- Navrhuje vyhlášení voleb do ÚKK, není úplná – připomínka, vyhlášení „dovolby“ do ÚKK
musí vzejít od ÚKK.
Př. Ing. M. Kroft navrhuje:
- Doplnit zprávu o lednovém konání prezidia EE.
- Zařadit případ Židenice.
- Doplnit pohledávky o závazky.
Př. Ing. V. Krůta
- Projednat pravidla hlasování „hlasování per rollam“.
- Připomínka k rozhodčí komisi, pokud má být volena na letošní VH, nutno dnes vyhlásit
výběrové řízení na kandidáty do této komise. Nebo ji zrušit.
K tomuto bodu podává JUDr. P. Danišovič podrobné vysvětlení o funkci rozhodčí komise a
povinnosti jejího zřízení. Zastává názor, že by měla být ustanovena.
Konečný program ke schválení:
Zahájení
Schválení programu jednání
Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení ze dne 16.01.2020
Legislativní komise
Smlouvy na pořádání CV
- CV Chovatel 2020–2023
- CVMK, MD 2020–2023
7) Kárná komise ÚVV ČSCH – případ Poběžovice
8) Manipulační a skladovací řád
9) CK Olympiáda MCH – 52. ročník
10) Zpráva ÚKK
11) Různé
a. Vyplacení odměn př. L. Kesnerovi
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Zasedání presidia EE a Generální zasedání EE
Mezinárodní školení posuzovatelů – Solenice
Stav nedoplatků a závazků
Doručená pošta
• ZO ČSCH Lom – přidělení IČO pro OO ČSCH
• ZO ČSCH Mikulášovice
• Dotace MZe
• Evidence, program
• Žádost Klubu chovatelů NH
• Ocenění chovatelů a ZO ČSCH
f. Volby
g. Hlasování „per rollam“
h. Informace ohledně soudních jednání
12) Diskuse
13) Závěr jednání
b.
c.
d.
e.

USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje nové znění programu.
Hlasování. Pro – 9. Proti – 0. Zdržel se – 0.
Předseda ÚVV ČSCH nechává hlasovat o účasti JUDr. M. Danišoviče na tomto zasedání.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/1/1: ÚVV ČSCH schvaluje účast pana JUDr. M. Danišoviče na zasedání ÚVV
ČSCH.
Hlasování. Pro – 8. Proti – 1. Zdržel se – 0.

Ad 3) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpracováním zápisu z jednání ÚVV ČSCH č. 2/2020 byla pověřena Kateřina Karlíčková. Ověření bude
provedeno ve dvou kolech, ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 2/2020 zpracuje pracovnice sekretariátu
ÚVV ČSCH Kateřina Karlíčková.
Hlasování. Pro – 7. Proti – 2. Zdržel se – 0.
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/3/2: 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 – 2.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 16.1.2020
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/ÚVV19/8/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje místo konání CV mladých králíků a drůbeže
v letech 2020-23 v první variantě Přerov. VŘ připraví návrh Smlouvy o spolupořadatelství a
spolupráci s předsedou OO ČSCH Přerov př. J. Koláčkem. SPLNĚNO.
USNESENÍ /ÚVV 19/8/9/2: ÚVV ČSCH schvaluje nabídku od VLL na pořádání CV Chovatel pro
roky 2020–2023 a pověřuje VŘ jednáním s ředitelem výstaviště VLL k přípravě smlouvy pro
uspořádání této akce. Termín do příštího zasedání. SPLNĚNO.
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
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-

-

příštím zasedání předají informaci ohledně časového horizontu a přípravy smlouvy. Informaci podá
př. MVDr. M. Martinec. Vzorník bude dnes k nahlédnutí a ke schválení. V ŘEŠENÍ.
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.
Př. Ing. M. Kroft informuje, že jednal s 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.
USNESENÍ 8/ÚVV 19/8/15/2a: ÚVV ČSCH pověřuje př. Ing. D. Kičurovou a př. Ing. V.
Nachtigala překontrolovat majetkové účty Zverimex s.r.o., kde jsou vedeny finanční zůstatky,
provést celkovou inventuru., V ŘEŠENÍ Př. Ing. D. Kičurová informuje = účty hotovo, zbývá
inventarizace. ÚKOL TRVÁ; Ing. D. Kičurová po kontrole účetní závěrky 2019 dořeší.
USNESENÍ 8/ÚVV 19/8/15/2b: ÚVV ukládá jednateli Zverimexu s.r.o. př. J. Vilhelmovi provést
spolu s ekonomkou Svazu vystavení 2 faktur na spoluúčast bývalého GS na haváriích služebních
vozidel. Vyjádření př. J. Vilhelma – nic nevystavil, argumentuje neoprávněností této žádosti; nemá
k dispozici žádné podklady; připravit do příštího zasedání ÚVV.
V 10:47 h se dostavil př. J. Vilhelm a podal informace o haváriích př. Ing. D. Rameše se služebním
vozidlem. Není úplný spis (číslo spisu, záznam policie o nehodě, číslo škodní události aj.), aby
mohla být požadována náhrada od př. Ing. D. Rameše. ÚKOL ZRUŠEN vydáno nové usnesení:
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/4/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí př. J. Vilhelmem podanou informaci
k případu finanční spoluúčasti př. Ing. D. Rameše při plnění úhrady za opravu služebního vozidla
a vzhledem ke zjištěným skutečnostem schvaluje případ uzavřít bez vymáhání spoluúčastnického
poplatku od př. Ing. D. Rameše.
Hlasování. Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0. (př. S. Brožek nepřítomen)

-

-

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 HEUSE probíhá spolupráce nadále za stejných
podmínek i pro nižší složky ČSCH.
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.
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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.
ÚVV ukládá VŘ provést úpravu platné Směrnice ČSCH č. 1-2019 Skladový a manipulační řád.
Řešeno v samostatném bodě 8).

USNESENÍ ZE DNE 16.01.2020
-

-

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.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/6/4: ÚVV ČSCH ukládá VŘ upravit návrh smlouvy o body, které byly
součástí výběrového řízení (viz. body níže) a rozeslání návrhu smlouvy členům ÚVV ke schválení.
Termín plnění: 23.01.2020.
a) ČSCH, z.s., OO Přerov nabízí ponechat ČSCH zisk z prodeje zvířat.
b) ČSCH, z.s., OO Přerov nabízí ponechat ČSCH vybraný celý manipulační poplatek, svoz zvířat
zajistí na svůj náklad.
c) Příjem z administrativního (manipulačního) poplatku připadne ČSCH, z.s.
d) ČSCH, z.s., OO Přerov nabízí nad rámec požadavků poptávky uhradit ČSCH, za každé
vystavené zvíře 5,- Kč.
Do smlouvy se dopracují body, které zaslal OO ČSCH Přerov takto:
a) Otevírací doba výstavy: So 9:00 - 18:00 hod
Ne 9:00 - 14:00 hod
ÚVV ČSCH souhlasí, ale otevírací doba není součástí smlouvy, je v plné režii OO ČSCH Přerov
a patří do propozice výstavy.
b) Možnost platby výstavních poplatků na účet a u cizích státních příslušníků možnost platby na
místě příjmu zvířat.
ÚVV ČSCH trvá na platbě bankovním převodem. Za zahraniční vystavovatele uhradí poplatky
OO ČSCH Přerov, který si je od nich vybere při příjmu zvířat. Tento bod není součástí smlouvy,
patří do propozice výstavy.
c) Všichni vystavovatelé budou mít nedělní vstup na výstavu zdarma, vstupenky obdrží při příjmu
zvířat.
ÚVV ČSCH souhlasí, ustanovení je v plné režii OO ČSCH Přerov, není součástí smlouvy, patří
do propozice výstavy.
d) Všechna prodávaná zvířata budou prodávána formou prodejního lístku umístěného na kleci,
tento lístek bude platný dvě hodiny. Po uplynutí dvou hodin se budou lístky doplňovat.
ÚVV ČSCH nesouhlasí, ustanovení není součástí smlouvy, patří do propozice výstavy.
SPLNĚNO – viz bod 6.
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-

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 (samostatný bod č. 6).
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. Radka Novotného a Mgr. Ondřeje Matouše
podpisem této Smlouvy o nájmu. Úkol trvá – je třeba „doladit“ otázku oprav nebytových
prostor v přízemí.

V 11:14h byli přizváni na jednání ÚVV ČSCH hosté – zástupci stavebních firem KUTIL p. Kutil a
BARKWIST p. Hofman pro vysvětlení vzniku vícenákladů ve výši více než 200tis. Kč za stavební úpravy
nemovitosti Roudnice nad Labem a popisu jejího stavu. Př. Mgr. O. Matouš nechává hlasovat o jejich účasti
na tomto zasedání.
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/4/2 ÚVV ČSCH schvaluje účast hostů pana Kutila a pana Hofmana zástupce
firmy BARKWIST na dnešním zasedání.
Hlasování. Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0.
VŘ informuje, že plánovaný finanční obnos pro opravu přízemních nebytových prostor v Roudnici n/L je
již vyčerpán, navíc stavební firma provedla „dle údajného nařízení“ př. L. Kesnera vícepráce odhadem za
200 tisíc Kč bez DPH. VŘ svolal kontrolní den se stavební firmou Barkwist a přizval firmu KUTIL, která
tento náš objekt z pohledu stavebního zná – prováděla rekonstrukci II.NP.
P. Hofman zástupce firmy BARKWIST předal členům ÚVV zprávu „Roudnice postup realizace“.
VŘ prezentuje práci společnosti BARKWIST vč. fotografií z čehož plyne závěr, že současný stav
nemovitosti neumožňuje její pronájem.
Př. L. Kesner vysvětluje, jak stavba probíhala a co vše řešil.
Př. Mgr. O. Matouš se ptá na přítomnost stavebního deníku. Vypadá to, že nebyl řádně veden. Společnost
BARKWIST se obhajuje tím, že př. L. Kesner deník ani jednou nepodepsal, protože vždy nějak zmizel
nebo ho odmítl podepsat.
Př. L. Kesner informuje o průběhu stavby, o přípravě projektu, o výběru stavebních firem, o důvodu změny
dodavatele stavby a o podmínkách spolupráce.
Př. Ing. M. Kroft – před rekonstrukcí nemovitosti v Roudnici nad Labem jsme řešili izolaci přízemí.
Uzavřeli jsme to tím, že to není možné. Plán byl, že přízemí bude určeno pouze pro komerční účely a v
patře budou zřízeny bytové jednotky. Dohodnutý nájemce přízemí od pronájmu odstoupil. Následně padlo
rozhodnutí, že v přízemí také zřídíme bytové jednotky neb v Roudnici n/L. není reálný pronájem
komerčních prostor.
Rozvinula se bouřlivá debata mezi př. L. Kesnerem, ostatními členy ÚVV ČSCH a stavebními firmami
ohledně vykonaných prací.
Ve 12:12h př. L. Kesner z jednání odešel.
-

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,
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
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firmy BARKWIST penále za nedodržení termínu předání dokončené stavby. TERMÍN –
ihned.
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 31.8.2020 a sjednotit všechny nájemní
smlouvy v tomto objektu.
Hlasování. Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0.
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.
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: IHNED ÚKOL TRVÁ.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/10/8: ÚVV ČSCH ukládá VŘ odpovědět na nabídku spolumajitelů
odkupu našeho podílu s tím, že navrhuje cenu odkupu ve výši 550 000 Kč za podíl. SPLNĚNO.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/3: ÚVV ČSCH pověřuje př. J. Vilhelma a př. Ing. R. Novotného
k zastoupení ÚVV ČSCH na mezinárodním školení králíků konaném v březnu 2020 v Solenici a
pověřuje VŘ svolat schůzku realizačního týmu mezinárodního školení posuzovatelů králíků
v termínu do 10.2.02020. SPLNĚNO– schůzka proběhla 12.2. přímo v Solenici.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/7: ÚVV ČSCH ukládá VŘ oznámit ÚKPMCH, že nejsou oprávněni
měnit podmínky olympiády mladých chovatelů. SPLNĚNO
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/8: ÚVV ČSCH bere na vědomí stížnost ohledně pronájmu
skladovacích prostor v Dubu nad Moravou doručenou p. Ing. Uhlířem. Př. V. Uličný – předseda
ÚKK zjistí situaci a na příštím zasedání nás bude informovat. SPLNĚNO – zaslán vysvětlující
dopis.
USNESENÍ 11/ÚVV 20/1/11/9: ÚVV ČSCH bere na vědomí stížnost členů ZO ČSCH Chodov 2,
předseda ÚVV ČSCH Mgr. O. Matouš s nimi domluví schůzku, které se zúčastní i př. Ing. M. Kroft.
SPLNĚNO.

Ad 5) Legislativní komise
Proběhla diskuse ohledně zrušení současné LK – o informaci uvedené v zápisu 1/2020 ze zasedání konaném
dne 16.01.2020. Dalším tématem diskuse byla činnost a výsledky práce současné LK. Všichni se shodli, že
je třeba co nejdříve na okresy rozeslat k připomínkování:
-

Organizační řád – možno poslat hned
Směrnice pro kontrolní činnost možno poslat hned (po konzultaci s ÚKK)
Úprava stanov – nutno konzultovat

Př. Ing. M. Kroft navrhuje, aby byly k připomínkovému řízení ihned rozeslány připravené návrhy předpisů
– Organizační řád, Směrnice pro kontrolní činnost a úpravu Stanov. Po diskusi k bodu úprava Stanov př.
Ing. M. Kroft navrhl, aby si každý člen ÚVV navrženou úpravu Stanov prošel, označil změny, které
v návrhu nechce a do 02. 03. 2020 své připomínky zaslal na sekretariát ÚVV.
Př. Mgr. O. Matouš navrhuje ponechat návrhy na příští zasedání ÚVV ČSCH, abychom podklady stačili
řádně připravit a odsouhlasit si. Každý člen ÚVV ČSCH vypracuje připomínky k výše uvedeným
dokumentům, a na příštím zasedání ÚVV ČSCH nám je představí. Následně je rozešleme na OO.
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USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/5/1: ÚVV ČSCH jmenuje Legislativní komisi ve složení: Eva Hlaváčková, Pavel
Wieder, JUDr. Michal Danišovič, Ing. V. Krůta, Ing. Vladimír Hulman – předseda, Slavomír Brožek,
Vladimír Kopřiva. Tímto usnesením se ruší usnesení jmenující původní složení LK z roku 2019.
Hlasování. Pro – 5, Proti – 3, Zdržel se – 1.

Ad 6) Smlouvy na pořádání CV
a) CV Chovatel 2020–2023
Proběhlo připomínkování návrhu nájemní smlouvy na konání CV Chovatel 2020–2023 mezi VLL a ČSCH.
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.
Hlasování. Pro – 8, Proti – 1, Zdržel se – 0.
b) CVMK, MD Chovatel 2020–2023
Proběhlo připomínkování návrhu smlouvy na konání CVMK, MD 2020–2023 v Přerově
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.
Hlasování. Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0.

Ad 7) Kárná komise ÚVV ČSCH – případ Poběžovice
Př. Ing. R. Novotný informuje o průběhu řešení případu a požádal př. JUDr. M. Danišoviče o vyjádření.
Ten poskytl vyčerpávající vysvětlení a navrhuje ustanovení kárné komise k řešení tohoto problému.
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.
Hlasování. Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 2.

Ad 8) Manipulační a skladový řád
Př. Mgr. O. Matouš chce narovnat vztahy mezi VLL a ČSCH. Proběhlo připomínkování Manipulačního a
skladovacího řádu.
V průběhu velice impulzivního jednání v 16:26 h př. L. Kesner odešel.
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje změnu Manipulačního a skladového řádu ve znění
projednaném na zasedání.
Hlasování. Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 2. (př. L. Kesner nepřítomen)
Ve 12:29h dorazili na jednání ÚVV ČSCH jako hosté: Mgr. D. Kovářová, předsedkyně ÚKPMCH, př. J.
Vilhelm předseda ÚOK drůbeže a MVDr. M. Martinec, předseda ÚOK králíků.
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Ad 9) CK Olympiáda MCH – 52. ročník
Př. Mgr. D. Kovářová, předsedkyně ÚKPMCH, seznámila ÚVV ČSCH s podmínkami 52. ročníku CK
Olympiády MCH a průběhem její přípravy.
Sešla se zástupci OO Klatovy s pí. Kramárovou a p. Volmutem. Ubytování je objednáno ve 2 internátech
vč. stravy na 4 dny. Domluvili si i grant se zastupiteli okresu Klatovy ve výši 40tis. Kč. Termín 05. 09.08.2020 platí. Dále informuje o připraveném programu pro účastníky Olympiády a o nákladech s tím
spojenými. Náklady na ubytování a stravu vč. pitného režimu na tuto akci byly sníženy z plánovaných
400tis. Kč na 320tis. Kč.
Ing. D. Kičurová děkuje za podané informace, mrzí ji, že s tím nebyla seznámena dříve a tím došlo
k proběhlým desinformačním e-mailům. Souhlasí s místem konání, programem i s plánovanými náklady.
Rozvinula se diskuse o výši poplatků účastníků a o tom, kdo o jejich výši rozhodne.
Nové poplatky: soutěžící člen 800,- Kč, soutěžící nečlen 2 000,- Kč, doprovod 3 000,- Kč.
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/9/1: ÚVV ČSCH schvaluje podmínky 52. CK Olympiády MCH a účastnické
poplatky ve výši soutěžící člen 800,- Kč, soutěžící nečlen 2 000,- Kč, doprovod 3 000,- Kč.
Hlasování. Pro – 8, Proti – 1, Zdržel se – 0.

Ad 10) Zpráva ÚKK
Př. V. Uličný informuje o provedených kontrolách:
1.

Mzdy - HPP, DPP a DPČ za r. 2019
- prezentuje schválené rozpočty na jednotlivé typy smluv za r. 2019, počty odpracovaných hodin
aj.
- rozpočet byl překročen, nutno prověřit, zda bylo zaúčtováno rozpočtové opatření z listopadu
2019
- prezentuje rozpočet na r. 2020 a varuje před jeho překročením

2.

Platnost Podnájemní smlouvy uzavřené s p. Uhlířem v Dubu nad Moravou.

Závěr komise: Podnájemní smlouva uzavřená mezi ČSCH a p. Uhlířem je neplatná a nemá právo na
účtování nájemného. Informuje, že měl př. L. Kesner před uzavřením smlouvy se Zemědělským
družstvem Dub nad Moravou Podnájemní smlouvu s p. Uhlířem vypovědět.
Př. L. Kesner vysvětluje, že se o neplatnosti smlouvy mezi ČSCH a panem Uhlířem dozvěděl již
v listopadu 2019 od zástupců Družstva. Pan Uhlíř neříkal pravdu o tom, že bude dále schopen plnit své
závazky vůči ČSCH, a proto bylo přistoupeno k uzavření smlouvy mezi ČSCH a Družstvem. Z důvodu
neplatnosti smlouvy uzavřené s panem Uhlířem a jeho nemožnosti ji plnit, není dle př. L. Kesnera potřeba
tuto smlouvu vypovědět.
USNESENÍ 12/ÚVV/20/2/10/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace o provedených kontrolách
ÚKK a ukládá VŘ připravit čerpání mzdových prostředků oproti plánu 2019, doplněné o rozpočtová
opatření.

Ad 11) Různé
a. Vyplacení odměn př. L. Kesnerovi
VŘ informuje o odměně př. L. Kesnera za prosinec 2019, v které byla započtena odměna za správcovství
majetku a zároveň garantování na CV Chovatel.
Proběhla diskuse o dostatečnosti jeho odměny za práci hlavního garanta.
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USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/11/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace o způsobu a výši
odměňování př. L. Kesnera.
V 17 h odjel př. Ing. M. Kroft.
V čase 17:00 – 17:07 h př. L. Kesner nepřítomen.
b. Zasedání presidia a Generální zasedání EE
VŘ informuje o proběhlém zasedání presidia v ČR. To se zabývalo zejména přípravou EV, která proběhne
příští rok v rakouském Tullnu. Předpokládá se 45 tisíc zvířat. Informuje o průběhu příprav Generálního
zasedání EE. Přišly dotazy účastníků na vrácení poplatků při ev. zrušení kvůli korona viru.
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/11/2: ÚVV ČSCH bere na vědomí podané informace ohledně proběhlém
zasedání presidia a o průběhu příprav květnového Generálního zasedání EE.
c. Mezinárodní školení posuzovatelů králíků, nový vzorník králíků
Př. MVDr. M. Martinec prezentuje vzhled nového vzorníku králíků. Už zbývá jen připravit a odeslat
objednávku do tiskárny. Navrhuje prodejní cenu vzorníku 599,- Kč.
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/11/3: ÚVV ČSCH schvaluje tisk nového vzorníku králíků v množství 2 000 ks.
Pověřuje VŘ přípravou, podpisem a odesláním objednávky v celkové částce 400tis. Kč vč. DPH tiskárně
VH Print.
Hlasování. Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0.
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/11/4: ÚVV ČSCH schvaluje prodejní cenu nového vzorníku 599,- Kč.
Hlasování. Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0.
Př. MVDr. M. Martinec informuje o průběhu příprav Mezinárodní školení posuzovatelů v Solenici.
K dnešnímu dni přihlášeno 175 zahraničních (z 20 zemí) a 26 tuzemských účastníků. Je připraveno 36
králíků pro prezentaci, Zajištěno ubytování, stravování. Předpoklad nákladů je cca 700tis. Kč.
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/11/5: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace podané př. MVDr. M. Martincem
týkající se příprav konání mezinárodního školení posuzovatelů králíků.
d. Stav nedoplatků a závazků
VŘ informuje o stavu pohledávek a závazků k dnešnímu dni. Na příště posílat členům podklady v PDF.
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/11/4: ÚVV ČSCH bere na vědomí stav nedoplatků a závazků a ukládá VŘ zasílat
všechny účetní sestavy ve formátu PDF.
e. Doručená pošta
I.

ZO ČSCH Lom – přidělení IČO pro OO ČSCH

VŘ informuje o situaci v ZO ČSCH Lom. Vzhledem k tomu, že je to jediná ZO ČSCH na okrese Most, plní
zároveň funkci OO ČSCH. Takto to bylo prezentováno při přechodu spolků – přidělování IČ. Předává slovo
př. JUDr. M. Danišovičovi k podání právního vyjádření.
Existují de facto, ale neexistují de jure, protože vydané IČ se zapsalo na OO ČSCH Most a tímto ZO ČSCH
Lom v současnosti bez IČ právně neexistují.
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Navrhuje požádat př. L. Kabátovou o prověření u rejstříkového soudu legalizaci ZO Lom a možnost její
další existence.
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/11/5: ÚVV ČSCH ukládá VŘ prověřit u rejstříkového soudu možnost legalizace
ZO ČSCH Lom.
Hlasování. Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0.
II. ZO ČSCH Mikulášovice
VŘ informuje o stavu ZO ČSCH Mikulášovice, která se nejprve chtěla „přejmenovat“ na speciální
organizaci chovatelů koček, tímto „odešla“ z organizační struktury OO ČSCH Děčín. Poté přišly informace
ohledně „přechodu“ Mikulášovic do okresu Česká Lípa, do okresu Ústí n/L, ale doposud nemá sekretariát
žádnou písemnou zprávu, v jaké je tedy ZO ČSCH Mikulášovice evidována. Situace je o to alarmující, že
část chovatelů si založila novou ZO a stávající členové nemají vůči ČSCH uhrazené členské příspěvky. De
facto nejsou členy ČSCH. Př. MVDr. M. Urban informuje, že jednání ÚOK chovatelů koček se bude tento
pátek dle programu zabývat touto záležitostí, ale jak je informován, zájem ZO ČSCH Mikulášovice není
podpořen žádnou oficiální žádostí. Pokud by tedy chtěli tito chovatelé přejít do SO pod naší ÚOK, chybí
oficiální žádost, což případnou budoucí spolupráci nestaví do dobrého světla.
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 požaduje informaci, v jakém je stavu ZO ČSCH Mikulášovice, co se týká struktury
Svazu.
Hlasování. Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0.
III. Dotace MZe
VŘ a předseda informují o průběhu podání žádosti o dotaci MZe. Předseda Mgr. O. Matouš informuje o
potřebě člověka, který bude mít na starosti dotaze a bude za ně zodpovědný. Proběhla bohatá diskuse na
toto téma.
K tomuto bodu nebylo vydané žádné usnesení.
V 18:00h odjel př. L. Kesner.
IV. Evidence, program
Př. Mgr. O. Matouš hovoří o nutnosti programu Evidence drobných hospodářských zvířat a výstavního
programu = plemenná kniha aj. Předběžná cena zadání proveditelnosti programu je cca 60tis. Kč = projekt,
jak má program vypadat.
Př. MVDr. Urban informuje o programu, který je vytvářen pro ně. Není zcela optimální, ale našli jinou
variantu řešení, např. využít studenty IT, kteří by za podstatně nižší náklady uměli program vytvořit. Tento
způsob je výhodný i pro získání dotace.
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/12/1: ÚVV ČSCH schvaluje zadání projektu na vypracování programu pro
evidenci drobných chovných zvířat a jeho propojení s výstavním programem v hodnotě do 60tis. Kč.
Hlasování. Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 1. (př. Ing. M. Kroft a př. L. Kesner nepřítomni)
V. Žádost Klubu chovatelů NH
Přesunuto na příští zasedání.
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VI. Ocenění chovatelů ZO ČSCH Svinčany
Návrh na vyznamenání – udělení čestné vlajky ZO Svinčany.
USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/11/7: ÚVV ČSCH schvaluje udělení čestné vlajky ZO ČSCH Svinčany.
Hlasování. Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0.
f. Volby
Přesunuto na příští zasedání.
g. Hlasování „per rollam“
Přesunuto na příští zasedání.
h. Informace ohledně soudních jednání
Spor ohledně pozemku v Brně – Židenice
- Soud proběhl a žalující strana měla dodat vyjádření, případně svědky. Termín byl do středy
26.02.2020 a dle ústního sdělení ze soudu, nic zatím předloženo nebylo.
-

Př. JUDR. M. Danišovič – informuje o p. Kotyzou podané žalobě na ČSCH a o průběhu soudního
řízení. Prosí o vydání usnesení o jeho přítomnosti na zasedáních ÚVV a zasílání materiálů k jednání.

USNESENÍ 12/ÚVV 20/2/12/2: ÚVV ČSCH schvaluje přítomnost JUDr. M. Danišoviče na příštím
zasedání ÚVV a spolupráci s ním na právních případech.
Hlasování. Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0. (př. Ing. M. Kroft a př. L. Kesner nepřítomni)

Ad 12) Diskuse
Př. Ing. D. Kičurová
- Paušální náhrady. Má na ně nárok pouze funkcionář, který neužívá žádné prostředky ČSCH.
Nesouhlasí s výplatou paušálních náhrad př. Ing. R. Novotnému.
VŘ upřesňuje, proč je tato nastolená otázka. Jemu konkrétně o vyplácení náhrad nejde, ale nelíbí se
mu způsob, jak se rozhoduje o vyplácení. Po dvě předcházející volební období byl členem ÚVV
ČSCH zaměstnanec sekretariátu př. J. Vilhelm a tomu po obě období byly „funkční požitky“
vypláceny. Minulý rok bylo proplácení „funkčních požitků“ zrušeno př. L. Kesnerovi. Ve všech
případech šlo o rozhodnutí bývalého předsedy Svazu. Otázka zní – kdo tedy rozhoduje a na základě
čeho? Rozhodně nepůsobí dobře, když expředseda spolu s paní účetní toto probírají bez předjednání
na ÚVV.
-

Upozorňuje na problém kontrol účetních dokladů členy ÚVV a vyžadování dokladů od účetní,
„otravování“ účetní v nevhodnou dobu např. příprava DPH apod.

Př. Ing. V. Krůta informuje o změně telefonního čísla. Svazový mobil i se SIM kartou dnes vrátil na
sekretariát ČSCH.
Př. Ing. R. Novotný informuje o podání výpovědi pí K. Karlíčkové, navrhuje vyhlásit výběrové řízení na
pozici asistentka Sekretariátu ČSCH. Projednáno a přesunuto na příští zasedání.
V 18:40h odjel Ing. Nachtigal.
12

V 18:50h odjela Ing. D. Kičurová.

Ad 13) Závěr jednání
V 18:57 hod. Mgr. Ondřej Matouš jednání ukončil. Termín dalšího zasedání ÚVV ČSCH byl stanoven na
16.04.2020.

__________________________________

_________________________________

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 06. 03. 2020
Ověřování ukončeno: 23.03.2020
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání.
Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.
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