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ZÁPIS

z XIX. Valné hromady Českého svazu chovatelů
konané dne 26. listopadu 2011
ve společenské místnosti DP Praha – Vozovna Kobylisy v Praze

Přítomní: dle prezenční listiny.
(Poznámka - schválený klíč pro volbu delegátů na Valnou hromadu ČSCH: jeden delegát na každých započatých 350 dospělých
členů, rozhodující byl počet zaplacených členských známek na rok 2011. Veškeré dokumenty nutné k jednání Valné hromady
ČSCH byly spolu s pozvánkou zaslány na kontaktní e-mailové adresy OO ČSCH, krajských sdružení ČSCH a jednotlivých ÚOK.
Zvukový záznam z jednání Valné hromady je uložen v Sekretariátu ÚV ČSCH.)

PROGRAM
V úvodu jednání byla odsouhlasena změna programu, jednání probíhalo dle následujících bodů.
1. Zahájení – seznámení s programem, jednacím a volebním řádem
2. Schválení programu, jednacího a volebního řádu
3. Volba mandátové, návrhové a volební komise
4. Zpráva mandátové komise
5. Zpráva o činnosti Ústředního výboru ČSCH
6. Zpráva Ústřední revizní komise ČSCH
7. Zpráva komise pro řešení věcného návrhu pro úpravu Stanov ČSCH
8. Návrh novelizace Kárného řádu
9. Kontrola usnesení XVIII. Valné hromady ČSCH
10. Představení kandidátů pro doplňující volby do Ústředního výboru ČSCH a diskuse k nim
11. Doplňující volby do Ústředního výboru ČSCH
12. Přestávka – oběd
13. Zpráva volební komise
14. Zpráva o hospodaření ČSCH za rok 2010
15. Návrh rozpočtu na rok 2012
16. Diskuse
17. Zpráva mandátové a návrhové komise
18. Přijetí usnesení, závěr

Ad 1) Zahájení – seznámení s programem, jednacím a volebním řádem
Valnou hromadu ČSCH (dále jen VH) zahájil Jiří Král, předseda Ústředního výboru ČSCH (dále jen ÚV).
Omluvil Ing. Jaroslava Kratochvíla, CSc., viceprezidenta Evropského chovatelského svazu (dále jen EE),
který se z důvodu nemoci nemohl rokování zúčastnit. RSDr. Jaroslav Hron, člen ÚV, byl pověřen vedením
VH. Vlastimil Jura st. uvedl, že z 87 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím jsou přítomni 73 delegáti.

Ad 2) Schválení programu, jednacího a volebního řádu
Byly schváleny změny v programu VH (přesun některých bodů) – hlasování: PRO 73 delegáti. V diskusi
k jednacímu a volebnímu řádu vystoupili: Slavibor Petržílka, František Pilař, Mgr. Zuzana Maršíčková,
RSDr. Jaroslav Hron, JUDr. Michal Danišovič. Jednací řád byl schválen – hlasování: PRO bylo 72 delegáti.
Bylo schváleno, že celé volby proběhnou tajnou volbou - hlasování: PRO 62 delegáti. Vybraného kandidáta
delegát na volebním lístku zakroužkuje, vyřazeného vyškrtne – hlasování: PRO 73 delegáti.

Ad 3) Volba mandátové, návrhové a volební komise
VH schválila volbu mandátové komise ve složení: Vlastimil Jura st., předseda, Herbert Zens, František Pilař,
Sandra Mezianová, Vlastimil Šimek – hlasování: PRO 72 delegáti. VH schválila volbu návrhové komise ve
složení: Ing. Miroslav Kroft, předseda, Oldřich Vízek, Svetozár Polerecký, Ing. Václav Krůta – hlasování:
PRO 72 delegáti. VH schválila volbu volební komise ve složení: Ing. Josef Blokeš, předseda, Jiří Plát, Josef
Kolbeck, Jindřich Snítilý, Karel Věntus – hlasování: PRO 70 delegátů.

Ad 4) Zpráva mandátové komise
Vlastimil Jura st. informoval přítomné, že z 87 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím jsou přítomni 74
delegáti (jeden dorazil až po zahájení). Pro schválení návrhů je potřeba 38 hlasů.

Ad 5) Zpráva o činností Ústředního výboru ČSCH
Zpráva je přílohou zápisu z VH. Obsahem této zprávy, kterou přednesl Jiří Král, předseda ÚV, byla mimo
jiné tato témata: převezení výstavního fundusu z Kostomlat nad Labem do Lysé nad Labem, převedení
distribučního střediska z Brna do Prahy, převod nemovitostí Zverimexu o.p. v likvidaci na ČSCH, informace
o Tiskárně ČSCH, spol. s.r.o., personální audit v Sekretariátu ÚV ČSCH, dodatek ke smlouvě týkající se
konání celostátních výstav, doplněk mandátní smlouvy s firmou Labská investiční a.s. (dále jen LI), kárné
řízení s některými svazovými funkcionáři, postavení současné komise pro práci s mládeží, některé půjčky
nižším svazovým složkám a další body.

Ad 6) Zpráva Ústřední revizní komise ČSCH
Zpráva o činnosti Ústřední revizní komise ČSCH (dále jen ÚRK) a zpráva o plnění usnesení bodů z minulé
VH, týkajících se ÚRK, jsou přílohou zápisu z VH. Obě zprávy přednesl Vladimír Kopřiva, předseda ÚRK.
Obsahem zprávy o činnosti byly mimo jiné tyto body: vývoj situace ve Zverimexu o.p. v likvidaci, Zverimex
spol. s.r.o., situace v Tiskárně ČSCH, spol. s.r.o., Plemenná kniha ČSCH, výsledky revize, firmy dlužící na
nájemném.

Ad 7) Zpráva komise pro řešení věcného návrhu pro úpravu Stanov ČSCH
Delegáti VH obdrželi elektronicky Hlavní zásady věcného návrhu úpravy Stanov ČSCH a Memorandum
z pracovní schůzky Komise pro přípravu věcného návrhu Stanov ČSCH a některých členů ÚV. Připravovaný
nový Občanský zákoník určuje, co musí stanovy spolků obsahovat. K bodu VH vystoupil JUDr. Michal
Danišovič precizně rozebral a vysvětlil jednotlivé body zaslaných materiálů. Diskutováno a hlasováno bylo k
následujícím paragrafům a bodům předloženého materiálu. § 216-219, proběhla diskuse k minimálnímu
počtu lidí v základní organizaci, diskutující: Josef Kvasnička, JUDr. Michal Danišovič, Sandra Mezianová,
Miloslav Hertl, Petr Sirotek, Ondřej Výšek, Jan Hán. Návrh, aby minimální počet byl pět členů – hlasování:
PRO: 64 delegáti. § 276-304, návrh nových Stanov ČSCH by neměl odporovat Stanovám EE a FiFe –
hlasování: PRO 63 delegáti. Zásada č. 3, evidence musí být k přesně stanovenému datu doplněna – hlasování:
PRO 70 delegátů. Následovala diskuse k zásadě č. 4, stanovení pevných podílů z členské známky.
Diskutující: Miloslav Hertl, Ondřej Výšek, JUDr. Michal Danišovič, Oldřich Vízek, Svetozár Polerecký, Ing.
Miroslav Kroft, Josef Šolc, Jan Hán, Milan Uher, Josef Kvasnička, František Pilař, Vladislav Němec,
Lubomír Kesner, Pavel Wieder. Hlasováno bylo o několika návrzích. Schválen byl návrh, že členská známka

se bude dělit v poměru 50% pro nižší složky a 50% pro ústředí – hlasování: PRO 63 delegáti. Zásada, za
výkon funkce obdrží funkcionář náhradu, odměnu – hlasování: PRO 59 delegátů. Zásada, počet členů
volených orgánů. Minimální počet pět členů, maximální sedm členů – hlasování: PRO 47 delegátů. Zásada,
stanovení hlasovací síly, kolik delegát zastupuje členů. Diskuse se účastnili: Miloslav Tlustý, Miloslav Hertl,
Zdeněk Kořán, František Pilař, Milan Uher, Ing. Miroslav Kroft, Josef Morbicr, Vladimír Kopřiva, Mgr.
Zuzana Maršíčková, Slavibor Petržílka, Karel Věntus, Vlastimil Jura st., Ing. Václav Krůta. Budou se mladí
chovatelé počítat do stavu – hlasování: PRO 69 delegátů. Padlo několik návrhů, kolik členů má delegát
zastupovat. Má být jeden delegát na každých započatých 350 členů – hlasování: PRO 38 delegátů. Zásada č.
8, volí se jednotliví členové nebo týmy. Následovala diskuse, v níž vystoupili: Pavel Wieder, Oldřich Vízek,
Josef Kvasnička, Vladimír Kopřiva, Jan Hán, JUDr. Michal Danišovič, Slavibor Petržílka, Ing. Jiří Čumíček.
Mohou být obě varianty, voleni jednotliví členové i týmy – hlasování: PRO 55 delegátů. Zásada č. 9, schůzí
odborných komisí se mohou účastnit členové kontrolních orgánů a rozhodčí komise – hlasování: PRO 59
delegátů. Zásada č. 10, délka volebního období. Padlo několik návrhů. Délka volebního období bude pro
všechny členy komise pět let – hlasování: PRO 65 delegátů. Omezí se funkční období statutárních zástupců
v ÚV na dvě období – hlasování: PRO 50 delegátů. Bod 12, stanovit možnost odvolání funkcionáře orgánem,
který ho zvolil – hlasování: PRO 64 delegáti. Bod 13, zakotvení institutu kooptace (pro funkcionáře, který
v posledních volbách získal nadpoloviční počet hlasů) – hlasování: PRO 57 delegátů. Bod 14, povinnost
svolat mimořádnou schůzi při žádosti jedné třetiny členů spolku – hlasování: PRO 59 delegátů. Bod 15,
zakotvit právo vznášet podněty, stížnosti, připomínky, navržena třicetidenní lhůta – hlasování: PRO 49
delegátů. Bod 16, členem se může stát mladý chovatel (navrženo více variant) od šesti let – hlasování: PRO
55 delegátů. Řešena byla zásada členství založeném v jedné základní organizaci (členové klubů musí být
členy základní organizace), jednalo se o právní subjektivitě ÚOK. Následovala diskuse, účastnici: Slavibor
Petržílka, JUDr. Michal Danišovič, Vladimír Kopřiva, Jan Hán, Miloslav Hertl, Josef Kvasnička, Vladimír
Kopřiva, Martin Kabát, DiS., Dagmar Kičurová, Milan Uher, Ing. Václav Krůta. Nejprve byla právní
subjektivita pro ÚOK schválena, posléze bylo hlasování revokováno (právní subjektivita znamená
samostatný účet, ne jen podúčet). Další diskuse: Ondřej Výšek, Mgr. Zuzana Maršíčková, Vladimír Kopřiva,
Pavel Wieder, Slavibor Petržílka, Miloslav Hertl, JUDr. Michal Danišovič, Petr Sirotek, Jan Hán. ÚOK
nebudou mít právní subjektivitu – hlasování: PRO 41 delegát. ÚV zajistí vypracování rozboru, zda je právní
subjektivita pro ÚOK možná – hlasování: PRO 67 delegátů. Pobočným spolky jsou všechny základní,
městské, obvodní, okresní, krajské organizace a kluby – hlasování: PRO 53 delegáti. Do členských
povinností bude zařazen bod zdržet se jednání, které by poškodilo dobré jméno ČSCH – hlasování: PRO 58
delegátů. Jednalo se o zrušení ustanovení, které omezuje vlastnické právo k nemovitostem – hlasování:
PROTI 31 delegát. Následovala diskuse: Slavibor Petržílka, JUDr. Michal Danišovič. Byl vznesen návrh
zrušit omezení vlastnického práva k nemovitostem do částky 500.000 Kč – hlasování: neschváleno 34
delegáti. Zásada zrušit ustanovení, které omezuje sdružování v jiných spolcích - hlasování: PRO 48
delegátů. Následovala diskuse: Slavibor Petržílka, Ondřej Výšek. Řešila se neslučitelnost funkcí v ČSCH
(zaměstnanec Sekretariátu ÚV ČSCH nemůže vykonávat volené funkce) – hlasování: PRO 55 delegátů. Bylo
rozhodnuto, že VH přísluší schvalovat Stanovy ČSCH – hlasování: PRO 66 delegátů. Široce bylo
diskutováno ke komisi pro práci s mládeží, diskutující: Vlastimil Jura st., Vladislav Němec, JUDr. Michal
Daničovič, Dagmar Kičurová, Vlastimil Jura ml., Petr Sirotek, Ing. Miroslav Kroft, Ing. Vladimír Hulman.
Práce s mladými chovateli bude uvedena do souladu se Stanovami ČSCH. Pracovní komise ÚV pro práci
s mládeží může metodicky řídit činnost ÚOK na úseku práce s mladými chovateli. ÚV volí předsedu
pracovní komise pro práci s mládeží a členy této komise jmenuje (zpravidla na návrh zvoleného předsedy) –
hlasování: PRO 38 delegátů.

Ad 8) Návrh novelizace Kárného řádu
V diskusi k tomuto bodu vystoupili: Slavibor Petržílka, Ing. Miroslav Kroft, Ing. Václav Krůta, RSDr.
Jaroslav Hron. VH schválila jako nejvyšší kárný orgán ČSCH rozhodčí komisi – hlasování: PRO 38
delegátů. VH schválila členy rozhodčí komise ve složení: Ing. Miroslav Kroft, RSDr. Jaroslav Hron, Oldřich
Vízek, Jaromír Hrubý, Ing. Václav Krůta, Ing. Jiří Čumíček, Milan Uher – hlasování: PRO 59 delegátů. Tato
rozhodčí komise byla zvolena do konce volebního období současného ÚV.

Ad 9) Kontrola usnesesní XVIII. Valné hromady ČSCH
Ing. Miroslav Kroft uvedl, že celý komentář k plnění usnesení z loňské VH je uveden v materiálu Fakta
2010, který byl elektronicky zaslán všem delegátům. K tomuto budu nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy.

Ad 10) Představení kandidátů pro doplňující volby do Ústředního výboru ČSCH a diskuse k nim
Bylo uvedeno, že oba dva kandidáti splnili podmínky pro přihlášení do doplňujících voleb. JUDr. Michal
Danišovič a Ing. Vlastimil Nachtigal se sami představili delegátům. Doplňující otázky kandidátům položili:
Jaroslava Coly, Sandra Mezianová, Adam Hellinger, Lubomír Kesner, RSDr. Jaroslav Hron. JUDr. Michal
Danišovič uvedl, že ČSCH je apolitická organizace.

Ad 11) Doplňující volby do Ústředního výboru ČSCH
Postupně proběhla tři kola tajných voleb.
První kolo voleb: odevzdáno 72 hlasovací lístky, na 38 volebních lístkách škrtnuti oba kandidáti. JUDr.
Michal Danišovič získal 31 hlas, Ing. Vlastimil Nachtilal získal 16 hlasů. Nikdo nebyl zvolen.
Druhé kolo voleb: odevzdáno 71 hlasovací lístek, na 37 volebních lístkách škrtnuti oba kandidáti. JUDr.
Michal Danišovič získal 33 hlasy, Ing. Vlastimil Nachtigal 15 hlasů. Nikdo nebyl zvolen.
Třetí kolo voleb: odevzdáno 69 hlasovacích lístků, na 36 volebních lístkách byli škrtnuti oba kandidáti.
JUDr. Michal Danišovič získal 32 hlasy, Ing. Vlastimil Nachtigal 14 hlasů. Nikdo nebyl zvolen.

Ad 12) Přestávka - oběd
Během krátké přestávky na oběd průběžně probíhaly volby a volební komise sčítala hlasy.

Ad 13) Zpráva volební komise
Ing. Josef Blokeš průběžně seznamoval přítomné s výsledky hlasování v jednotlivých kolech voleb. Po třetím
kole stále nebyl zvolen ani jeden kandidát. Delegáti rozhodli o ukončení voleb – hlasování: PRO 64 delegáti.
JUDr. Michal Danišovič upozornil, že v doplňujících volbách se musí dodržet stejné podmínky jako při
„hlavní“ volbě. Delegáti schválili revokaci rozhodnutí – hlasování: PRO 55 delegátů. Delegáti byli vyzváni,
aby sami odstoupili z voleb. Padl návrh, aby ÚV pracoval jako sedmičlenný. Padl návrh, aby byl odvolán
celý ÚV. V bohaté diskusi k volbám vystoupili: František Pilař, Lubomír Kesner, RSDr. Jaroslav Hron,
JUDr. Michal Danišovič, Ing. Vlastimil Nachtigal, Josef Kvasnička, Jozef Kolibík, Miloslav Hertl, Ing.
Miroslav Kroft, Milan Uher, Herbert Zens, Vladimír Kopřiva, Sandra Mezianová. Delegáti schválili, že
doplňující volby do ÚV ČSCH budou přerušeny do příští VH a ÚV bude do té doby pracovat jako
sedmičlenný - hlasování: PRO 58 delegátů.

Ad 14) Zpráva o hospodaření ČSCH za rok 2010
Delegáti VH obdrželi elektronicky výsledky hospodaření ČSCH za rok 2010. Martin Kabát, DiS., generální
sekretář ČSCH, prezentoval tabulky a grafy týkající se hospodaření, byly promítnuty fotografie svazových
nemovitostí. V diskusi k tomuto bodu vystoupili: Oldřich Vízek, Josef Kvasnička, František Svatoň, Martin
Kabát, DiS., Mgr. Zuzana Maršíčková, Slavibor Petržílka, Sandra Mezianová.

Ad 15) Návrh rozpočtu na rok 2012
Delegáti VH obdrželi elektronicky návrh rozpočtu ČSCH na rok 2012. K rozpočtu napsal Martin Kabát, DiS.
úvodník do Chovatele. Diskuse k tomuto bodu se zúčastnili: Josef Ješetický, Jan Hán, Slavibor Petržílka,
Stanislav Kulanda, Karel Čadil, Vladislav Němec, Mgr. Zuzana Maršíčková, Martin Kabát, DiS., Vladimír
Kopřiva, Ing. Jiří Čumíček, Jaroslav Bayer, Jiří Ambrož, Sandra Mezianová, Ing. Miroslav Kroft, Jaroslava
Coly, Vlastimil Jura st., Josef Krejčíř, Milan Uher, Lubomír Kesner, Vladimír Kopřiva. K některým
kapitolám v rozpočtu na 2012 bylo hlasováno. Budou chovatelé hradit mimořádnou členskou na rok 2012
v hodnotě 100 Kč – hlasování: PROTI 57 delegátů. Mají se zkrátit vybrané výdajové položky na činnost o

10-15% – hlasování: pro 53 delegáti. Bude poskytován příspěvek chovatelům, kteří vystaví zvířata na EV
2012 – hlasování: PROTI 46 delegátů. Bude zorganizován hromadný svoz zvířat na EV 2012 – hlasování:
PRO 52 delegáti. Po širší diskusi a hlasování k několika návrhům (a následné revokaci hlasování o
procentním rozdělení členské známky) bylo ponecháno rozdělení podílu jako je dnes, tedy 50% na nižší
organizační složky a 50% na ústředí. Má se pozastavit modernizace nemovitostí v obecné poloze – hlasování:
PRO 55 delegátů (ÚV rozhodne konkrétně dle jednotlivých nemovitostí). Má být v konečném důsledků
rozpočet na rok 2012 koncipován jako vyrovnaný – hlasování: PRO 55 delegátů. Ing. Miroslav Kroft dále
přednesl, které výdajové položky nesmí být překročeny, a které lze částečně převést jinam. Vše bylo blíže
specifikováno v usnesení VH.

Ad 16) Diskuse
-

-

-

-

-

Herbert Zens: ohradil se proti neustálému napadání bývalých funkcionářů předsedou ÚRK, uvedl, že
ohledně LI jsou poskytovány mylné informace, zdůraznil, že vydání Vzorníku plemen králíků
přineslo ČSCH zisk.
Milan Uher: konstatoval, že chovatelé okrasného ptactva by rádi od ČSCH koupili „citesové
kroužky“. Nelichotivě se vyjádřil o stavu v Tiskárně ČSCH, spol. s.r.o. v Brně.
Reagoval RSDr. Jaroslav Hron, uvedl, že na Václav Mlaskače již bylo podáno trestní oznámení.
JUDr. Michal Danišovič: hovořil o tom, že ÚV uvedl VH v omyl v tom, že si fiktivně nechal VH
schválit smlouvu s LI, přitom tato smlouva už byla ÚV více jak měsíc před VH schválena a Jiřím
Králem, Ing. Richardem Konrádem a RNDr. Martinem Smrčkem podepsána. Navíc byly LI v rozporu
se Stanovami ČSCH poukázány hned druhý den po podepsání smlouvy i peníze z účtu ČSCH. Za
tento protiprávní krok nebyl nikdo ze statutárních zástupců ČSCH kárně řešen. Dále hovořil o
celostátní výstavě v Nitře a vznesl dotaz na Jiřího Krále, jestli poskytl rozhovor o něm pro časopis
Týden. Jiří Král vysvětlil, že rozhovor odmítl.
Ing. Jan Nečas: hovořil o úbytku členů v ČSCH. Zdůraznil, že funkcionáři nemají vůli k trestní
odpovědnosti.
Ing. Josef Blokeš: referoval o Olympiádě mladých chovatelů v Opavě.
Miloslav Hertl: vyjádřil názor, že na konferencích odborností by měli i delegáti klubů mít možnost
hlasovat.
Reagoval Ing. Miroslav Kroft: změna v objednání kroužků přinesla navíc 1000 členů ČSCH. Uvedl,
že ČSCH není schopen uspořádat sám celostátní výstavu – vždy byly ztráty. Sepsání smlouvy s LI byl
omyl, nyní se řeší, jak vynaložené peníze získat zpět. Vyplacené peníze této společnosti byla záloha
za práci, kterou dosud nedodala.
Jiří Král: omluvil se za navázaní spolupráce s LI. ÚV nevyhodnotil správně předložené informace.
Martin Kabát, DiS. navrhl odměnu pro předsedu ÚV, a to 85.000 Kč, odměnu pro předsedu ÚRK, a to
25.000 Kč a objem prostředků v částce 85.000 Kč pro členy ÚV a 25.000 Kč pro členy ÚRK. K otázce
odměn bylo diskutováno a hlasováno, nakonec byly schváleny tyto odměny. Pro předsedu ÚV
60.000Kč, odměna ostatním členům ÚV 85.000 Kč, odměna pro předsedu ÚRK 25.000 Kč, odměna
ostatním členům ÚRK 25.000 Kč.
Vlastimil Jura st.: navrhl, aby komise pro práci s mládeží dokončila pro toto volební období práci ve
stávajícím složení.
Reagoval JUDr. Michal Danišovič: není to možné, komise pro práci s mládeží je pracovní komise
ÚV.
František Svatoň: diskusní příspěvek předán písemně a je přílohou zápisu z VH.

Ad 17) Zpráva mandátové a návrhové komise
Na začátku jednání VH - 74 delegáti, před hlasováním o usnesení – 61 delegát, VH je usnášeníschopná,
k přijetí usnesení je potřeba 31 hlas.

Ad 18) Přijetí usnesení, závěr

Usnesení XIX. Valné hromady ČSCH
Valná hromada Českého svazu chovatelů
konaná dne 26. listopadu 2011
ve společenské místnosti DP Praha – Vozovna Kobylisy v Praze
Valná hromada Českého svazu chovatelů:
A. schvaluje
1. Program jednání VH
2. Volební a jednací řád VH
3. Volbu návrhové komise ve složení př. Kroft, Vízek, Polerecký, Krůta, Stehlík
4. Volbu mandátové komise ve složení př. Jura st., Zens, Pilař, Mezianová, Šimek
5. Volbu volební komise ve složení př. Blokeš, Kolbeck, Plat, Snítilý, Věntus
6. Volbu rozhodčí komise ve složení př. Kroft, Hron, Vízek, Krůta, Hrubý, Čumíček, Uher
7. Zápis z XVIII. Valné hromady ČSCH konané dne 27. 11. 2010, v písemné podobě rozeslaný ve
stanoveném termínu všem OO ČSCH. Usnesení této VH bylo zveřejněno i v časopise Chovatel a na
webových stránkách ČSCH.
8. Rozpočet ústředních orgánů ČSCH na rok 2012, zaslaný Vám v podkladech pro jednání VH konané
26. 11. 2011 s tím, že
a. rozpočet bude ve výdajové části upraven pokrácením položek v průměru o 15 až 20 %,
b. neposkytnout příspěvek vystavovatelům na Evropskou výstavu,
c. Ústřední výbor ČSCH rozhodne o prioritách modernizace nemovitostí
a rozpočet bude konstruovaný jako vyrovnaný s vázaností jednotlivých položek:
511100
511100
511100
511100

Opravy budov - Praha
Opravy budov - Brno, Lidická
Opravy budov - Sedlec
Opravy budovy - Havlíčkův Brod

511100 Opravy budovy - Ďáblice

Přísně vázané prostředky, bez
možnosti předispozice

511100 Opravy budov - Brno, Plotní
511100 Opravy budov - Moravany
511100 Opravy budov - Kralovice
511100 Opravy budov - Střelice
511100 Opravy budovy - Roudnice n. Lab.
511100 Opravy budovy – Brno, Židenice
511300 Opravy aut
518770 Revize hasících přístrojů
501100 Spotřeba materiálu
5013*

Svazová propagace, odbor. literatura

501610 Pořízení výstavního fundusu
501701 PHM - benzin
501702
504300
518300
518500

PHM - benzin zahraniční cesty
Tisk
Doprava
Ubytování

překročitelná s limitem 15 %,
volná předispozice

518600
518760
518780
518781
518790
518791
518792
5187*

Nájemné
Ostatní služby televize-rozhlas
Ostatní služby - www stránky
Ostatní služby – údržba tel.
Ostatní služby – údržba počítač. sítě
Ostatní služby – servis kopírka
Ostatní služby - účetnictví
Ostatní služby

504200 Časopis Chovatel, tisk, Vymazal
504400 Tiskopisy distribuce
518710 Ostatní služby IZ kočky
512100 Cestovné zaměstnanců

ÚV
překročitelná položka
v přímé úměře k tržbám
GS
překročitelná s limitem 10%,

512200 Cestovné funkcionářů
518810 Národní kolo mladých chovatelů
521100 Mzdové náklady
518300 Evrop. výstava - příspěvek
518870 Evrop. výstava - doprava

ÚV
překročitelná s limitem 15% ÚV
přísně vázané prostředky, bez
možnosti předispozice
překročitelná pouze z cizích
zdrojů a do výše zdroje.

Evrop. ostatní

GS

512400 Cestovné zahr.
513100 Náklady na reprez. - občerst. schůze
513200 Reprezentace dary
513300 Ceny dary výstavy
518100 Poštovné
518200 Telefony
518610 Nájemné sklad - Kostomlaty/Lysá
518740 Zahraniční styk -služby
518830 Testování nosnosti drůbeže
518850 Veterinární poplatky
527100 Náklady na stravné pro zaměstnance

nepřekročitelné položky
volná předispozice

528100 Ostatní soc. náklady
581500 Přehlídka zvířat
581550 Příspěvek na činnost
581600 Členský přispěvek v ČRDM
582100 Mezinárodní styk - poplatky
582110 Mezinárodní styk - poplat. FIFE
549100 Poplatky banka
551200 Spotřeba drob.hmot.majetku
ZŽ České Budějovice
521200 Mzdové náklady - dohody
52120*

Mzdové náklady honoráře

523100 Odměny stat. org.
Náklady ČSCH celkem

ÚV
nepřekročitelné prostředky

9. Účetní závěrku hospodaření za rok 2010 se ztrátou ve výši 1.272.140,02 Kč před zdaněním bez
odpisů. Odpisy základních prostředků 1.532.663,02; hospodářský výsledek celkem –
2.804.803,04 Kč.

10. Klíč pro volbu delegátů na XX. VH ČSCH v listopadu 2012, a to v poměru jeden delegát na každých
započatých 350 členů v okresní organizaci (rozhodný je počet zaplacených členských známek všech
členů na rok 2012).
11. Přerušení doplňujících voleb do ÚV ČSCH.
12. Schvaluje memorandum k věcnému návrhu pro úpravu Stanov ČSCH a vlastní věcný návrh pro
úpravu Stanov ČSCH se schválenými variantami.
13. Schvaluje novelu Kárného řádu ČSCH.
14. Schvaluje pro výplatu odměny pro předsedu ÚV ČSCH ve výši 60 000,-- Kč.
15. Schvaluje objem prostředků v částce 85 000,-- Kč pro výplatu odměn ostatním členům ÚV ČSCH.
16. Schvaluje pro výplatu odměny pro předsedu ÚRK ČSCH ve výši 25 000,-- Kč.
17. Schvaluje objem prostředků v částce 25 000,-- Kč pro výplatu odměn ostatním členům ÚRK ČSCH.
18. Schvaluje zvýšení základní členské známky pro rok 2013 na částku 290,00 Kč, členské známky pro
mladé chovatele 165,00, členská známka s předplatným Chovatele 650,00 Kč a 550,00 Kč pro mladé
chovatele.

B. Bere na vědomí
1. Omluvu viceprezidenta EE Ing. Jaroslava Kratochvíla, CSc. z jednání XIX. VH.
2. Zprávu předsedy ÚV ČSCH
3. Zprávu předsedy ÚRK ČSCH
4. Zprávu volební komise
5. Zprávu mandátové komise
C. Ukládá
a) Ústřednímu výboru ČSCH
1. Svolat XX. VH ČSCH 2012.
2. Vypracovat rozbor fungování ústředních odborných komisí při přiznání právní subjektivity.
------------------------Po projednání usnesení předseda ÚV ČSCH Jiří Král zakončil ve 20.45 hodin jednání XIX. Valné
hromady Českého svazu chovatelů.
Jiří Král, v.r.
předseda ÚV ČSCH

Martin Kabát, DiS., v.r.
generální sekretář ČSCH

Zapsala – Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu – RSDr. Jaroslav Hron
■
■
■
■

K ověření předáno dne 7. 12. 2011
Zápis ověřovatelem schválen dne 10. 12. 2011
Dne 23. 1. 2012 Ing. Miroslav Kroft, předseda návrhové komise, upřesnil Usnesení XIX. Valné hromady ČSCH.
Dne 16. 2. 2012 provedli Martin Kabát, DiS., generální sekretář ČSCH, a ÚV ČSCH změny v zápisu v bodech č.
5, 7, 16. Změny byly uskutečněny dle požadavku JUDr. Michala Danišoviče.

