Zpráva Ústředního výboru Českého svazu chovatelů za období od 18. (XVIII). Valné
hromady ČSCH do 19. (XIX). Valné hromady ČSCH
Vážené dámy, vážení pánové, delegáti valné hromady, vážení hosté,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Ústředního výboru ČSCH za uplynulé období.
Nejprve k účasti jednotlivých členů na jednáních ÚV ČSCH
Od poslední valné hromady do 25. září 2011 se konalo deset jednání ÚV ČSCH
■ Jiří Král, předseda ÚV – účast na devíti jednáních;
■ Ing. Richard Konrád, místopředseda ÚV – účast na šesti jednáních, na osmém odstoupil z
funkce;
■ Ing. Miroslav Kroft – účast na všech jednáních;
■ RSDr. Jaroslav Hron – účast na všech jednáních;
■ Vlastimil Jura – účast na všech jednáních;
■ Ing. Vladimír Hulman – účast na pěti jednáních;
■ Václav Mlaskač – z pěti jednání se účastnil jednoho, na šestém odstoupil z funkce;
■ Ing. Josef Blokeš – účast na devíti jednáních;
■ Josef Vilhelm – účast na všech jednáních;
■ Martin Kabát, DiS., generální sekretář ČSCH – účast na všech jednáních.

Projednávány byly následující záležitosti. Jednotlivé body budu přednášet v časovém sledu,
jak byly na jednáních ÚV postupně probírány.
1) Řešena byla otázka výstavního fundusu. Byl zpracován ekonomický rozbor uskladnění
výstavního fundusu v Kostomlatech nad Labem a v Lysé nad Labem, a to včetně
nákladů na vyskladnění, naskladnění a práci lidí. Na základě tohoto srovnání bylo
rozhodnuto o novém uskladnění výstavního fundusu na Výstavišti Lysá nad Labem.
2) Distribuční středisko ČSCH bylo převezeno z Brna do Prahy. Od srpna 2010 veškeré
požadavky na distribuci vybavuje Sekretariát ÚV ČSCH.
3) Byla zpracována Směrnice pro výplatu autorských honorářů a ceník plošné komerční
inzerce v časopise Chovatel.
4) Na základě žádosti ÚOK chovatelů okrasných a užitkových holubů byl do redakční
rady časopisu Chovatel jmenován Bc. Alexandr Veselý, a to namísto Dr. Sylvestra
Chrastila. Byla řešena možná změna tiskárny, která tiskne časopis Chovatel. Lednové
číslo již bude tisknout nová tiskárna se sídlem v Turnově. Bylo schváleno snížení
rozsahu časopisu o 16 stran.
5) V roce 2010 byl dokončen převod nemovitostí Zverimexu o.p. v likvidaci na Český
svaz chovatelů. (Jedná se o majetek – budovy Sedlec, Ďáblice, Kolín, Havlíčkův Brod,
Brno – Lidická, pozemek v Sedlci). Když vezmeme, že majetek Svazu k 1. 1. 2010 byl
39 607 538 Kč a k 31. 12. 2010 je to částka 66 999 087 Kč, vzniklo tak navýšení
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jmění Svazu o 27 391 549 Kč. Hospodářský výsledek to samozřejmě neovlivnilo, ale
celou ekonomiku Svazu ano. Dále byly od Zverimexu o.p. převzaty pohledávky, které
se zaúčtovaly na pohledávkový rozvahový účet:
1. LN AUDIT s.r.o. (firma Ing. Vlčka)
556.202,97 Kč (je na to uzavřen
splátkový kalendář a splácí to měsíčně)
2. Pohledávky za nájemníky Zatloukalová, Minářová, Hartman 287.204,12
Kč
3. Pohledávky za nájemníky v budově Lidická 207.234,74 Kč
4. Pohledávky za restituenty Havlíčkův Brod 1,781.236,40 Kč
5. 1. FC Cossa (již neexistující firma) – toto se bude muset odepsat 50.000,Kč.
Celkem to dělá 2,881.878,25 Kč. Myslím si, že dva miliony by se měly získat. To
vše je v rukou komise správy majetku a sekretariátu Svazu.
6) Jednatelem Tiskárny ČSCH, spol. s.r.o. byl jmenován Václav Mlaskač. Bohužel ÚV
byl brzy nucen zabývat se situací o chodu a ekonomické situaci společnosti. V
Tiskárně ČSCH, spol. s.r.o. byla provedena revize. Jednatel Václav Mlaskač odstoupil
a bylo rozhodnuto dát společnost do likvidace. Likvidátorem byl jmenován Ing.
Luboš Valehrach.
7) RSDr. Jaroslav Hron byl pověřen provedením personálního auditu v Sekretariátu ÚV
ČSCH. Doporučil dokončit opravu a vydat novelizovaný Pracovní řád Sekretariátu
ÚV ČSCH. Dále doporučil dokončit obsahovou a formální kompletaci personální
dokumentace a zabezpečit její oddělené uložení od ostatních dokumentů. Doporučil
zapracovat a vyhlásit pracovní náplně zaměstnanců. Ve spolupráci s ÚRK ČSCH
provést kontrolu práce účtárny. Navrhl vyhlásit konkurzní řízení na obsazení v té době
neobsazené pozice generálního sekretáře ČSCH.
8) Ústřední výbor mne, jako předsedu ÚV a generálního sekretáře s pověřením ČSCH
pověřil jednáním s představiteli Výstaviště Lysá nad Labem o vytvoření dodatku ke
smlouvě týkající se konání výstav. Nový návrh byl navržen členy ÚV a přijat.
Pro mnohé z Vás to zní asi neuvěřitelně, ale mně nezbývá nic jiného, než ve výčtu
jednotlivých akcí ÚV pokračovat.
9) Byla řešena účast českých chovatelů na Světovém šampionátu okrasného ptactva a
rozpočet této účasti. ÚV uložil všem chovatelům okrasného ptactva, kteří jsou členy
ČSCH, kroužkovat své odchovy ve smyslu ustanovení Stanov ČSCH, zejména § 7,
odst. 4., to znamená nánožními kroužky odebranými prostřednictvím ČSCH.
10) Dne 20. března 2011 nastoupil na post generálního sekretáře ČSCH Martin Kabát,
DiS.
11) Členové ústředního výboru se zabývali analýzou a doplňkem analýzy mandátní
smlouvy s firmou Labská investiční a.s. Byla svolána schůzka s předsedou
představenstva Labské investiční a.s. Oldřichem Látalem. Jednání jsem se zúčastnil já,
generální sekretář ČSCH Martin Kabát, DiS., Ing. Miroslav Kroft a právní zástupce
ČSCH. Byly projednány otázky dalšího pokračování smlouvy s Labskou investiční
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a.s. Ze strany ÚV byla vyslovena nedůvěra postupu Labské investiční a.s. pro
současný stav plnění smlouvy. Při hlasování 4 : 1 však nebylo možné vzhledem
k počtu přítomných členů ÚV přijmout jakékoliv závěry. Na dalším jednání ÚV bylo
rozhodnuto, že dodatkem mandátní smlouvy se ÚV bude zabývat po posouzení
právním zástupcem ČSCH a po písemném zodpovězení všech otázek zaslaných
Labské investiční a.s. dne 17. června 2011. (Dodnes nebyly zodpovězeny.)
12) Ústřední výbor jmenoval pracovní komisi ÚV pro správu majetku ČSCH, a to ve
složení: Josef Vilhelm – předseda, Ing. František Honsa, Oldřich Vízek.
13) Na svém jednání se Ústřední výbor zabýval dopisem MVDr. Miloslava Martince,
který zaslal dopis, v němž popsal svůj názor na úroveň časopisu Chovatel za poslední
období. Na základě žádosti byla svolána redakční rada a některé připomínky a
nedostatky k vydávání časopisu zde byly vysvětleny a řešeny.
14) Členové ÚV se zabývali připomínkováním věcného návrhu Stanov ČSCH.
Zpracováním byl pověřen JUDr.Michal Danišovič.
15) Ústřední výbor zahájil kárné řízení v souladu s usnesením XVIII. Valné hromady
ČSCH s Ing. Jaroslavem Kratochvílem, CSc. a Ing. Vladimírem Hulmanem, a to pro
podezření z porušení Stanov ČSCH v ustanovení § 4, odst. 6 a Ing. Karlem Karkanem,
pro podezření z porušení Stanov ČSCH v ustanovení § 4, odst. 6 a 12. Předsedou
kárné komise ÚV jmenoval Ing. Miroslava Krofta.
16) ÚV uložil kárné komisi přezkoumat vykonatelné rozhodnutí kárného orgánu nižšího
stupně ve věci vyloučení Vítězslava Vostrého ze ZO ČSCH Rakovník. Věc byla
vrácena k opětovnému řešení kárnému orgánu nižšího stupně.
17) ÚV uložil kárné komisi zahájit kárné řízení s Ing. Pavlem Jursíkem, Ing. Jaroslavem
Kratochvílem, CSc. a Slaviborem Petržílkou ve věci „Výstava Letňany 2008“.
18) ÚV jako kárný orgán ve věcech členů ÚV zahájil se členem ústředního výboru
Václavem Mlaskačem kárné řízení pro podezření z neplnění povinností vyplývajících
z ustanovení § 7, odst. 1 Stanov ČSCH.
19) ÚV byl seznámen s revizní zprávou revizní komise ÚKPM týkající se Olympiády
mladých chovatelů v Litomyšli. Záležitost byla řešena na základě stížnosti Václava
Nedělky.
20) Byla otevřena diskuse na webových stránkách ČSCH. Přístup do diskuze je umožněn
na základě registrace pouze členům ČSCH. Zájemce o přístup si ze svazového webu
stáhne formulář, který mu po vyplnění potvrdí statutární zástupce jeho ZO. Poté ho
odešle v písemné formě sekretariátu. Na adresu uvedenou ve formuláři mu je po
uhrazení poplatku 100 Kč zaslán poštou doporučeně na dodejku přístupový kód.

3

21) ÚV schválil finanční zálohu OO ČSCH Opava (z rozpočtu ÚKPM) na pořádání
mezinárodního kola Olympiády mladých chovatelů v roce 2011 v Opavě ve výši
250.000 Kč.
22) ÚV se opakovaně podrobně zabýval postavením současné Ústřední komise pro práci s
mládeží, která není jmenovaná jako pracovní komise ve smyslu ustanovení Stanov
ČSCH.
23) Bylo schváleno, že výstava Země živitelka 2011 se uskuteční v režii ČSCH - ve
spolupráci s Krajským sdružením ČSCH Jihočeského kraje.
24) Byla svolána schůzka se zástupci jednotlivých ÚOK a zástupci krajských sdružení
ČSCH.
25) Byla schválena bezúročná půjčka Krajskému sdružení ČSCH Královéhradeckého
kraje na zabezpečení mezinárodního školení posuzovatelů drůbeže a holubů s tím, že
půjčka bude splacena do konce září 2011. Půjčka byla v termínu zaplacena.
26) Byl schválen příspěvek 80.000 Kč na tisk dvoujazyčné propagační brožury o
národních plemenech holubů vydané u příležitosti mezinárodního školení
posuzovatelů holubů, o který požádala ÚOK chovatelů okrasných a užitkových
holubů.
27) Na základě požadavku ÚOK chovatelů drůbeže byla s výrobcem kroužků projednána
distribuce kroužků na drůbež nejpozději do 10. února 2012. Objednávky kroužků pro
kluby byly vyřízeny na základě žádosti o výjimku.
28) Z funkce člena ÚV odstoupil nejprve Václav Mlaskač.
V září i místopředseda Ing. Richard Konrád, který zároveň odstoupil z funkce člena
kárné komise ÚV a předsedy ekonomické komise ÚV.
29) ÚV vzal na vědomí písemnou informaci Ing. Jaroslava Kratochvíla,CSc. z jednání
Evropského chovatelského svazu.
30) ÚV projednal návrh a odmítl uzavření smlouvy o spolupráci mezi Klubem přátel
okrasného ptactva a Českým svazem chovatelů.

31) Byla ustanovena pracovní komisi pro přípravu doplňujících voleb do ÚV a to ve
složení RSDr. Jaroslav Hron, členové Vlastimil Jura a Josef Vilhelm.
32) Byl projednán odpis Vzorníků plemen holubů vydaných v roce 2008, jelikož
perokresby použité ve vzorníku neodpovídají dikci textové části jednotlivých plemen a
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neodpovídají ani současnému vývoji plemen, čímž se publikace stala de facto
neprodejnou.
Tolik k výčtu činnosti Ústředního výboru, kterému bych chtěl tímto za jejich spolupráci
poděkovat. Též děkuji za práci sekretariátu Svazu.
Na závěr mi dovolte ještě malou poznámku. V letošním roce je to 50 let, co jsem se stal
členem Českého svazu chovatelů. Celá ta léta jsem byl přesvědčen, že jsme přáteli, protože na
výstavách a debatách s chovateli jsem to tak cítil. Poslední dobou to tak ale není. Bohužel
jsou mezi námi i tací, kterým nejde o chovatelství a přátelství, ale spíše o vlastní zájmy.
Děkuji Vám za pozornost a přeji všem chovatelům lepší časy.
Jiří Král, předseda ÚV ČSCH
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