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Číslo jednací:

Vaše č.j./ze dne:

ÚVV-1/2018

Vyřizuje/linka:

Dne:

Ing. Eliška Stejskalová

30. 1. 2018

Věc:

Zápis č. 1/2018
z 24. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 25. ledna 2018
v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze-Kobylisích
Přítomni:
 ÚVV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft - předseda ÚVV ČSCH, Ing. Václav Krůta - místopředseda ÚVV
ČSCH (do bodu č. 8), Slavomír Brožek, Josef Buršík, Lubomír Kesner, Dagmar Kičurová (do bodu č. 8),
Josef Vilhelm, 100 % účast - jednání bylo usnášeníschopné
 ÚKK ČSCH: Václav Uličný (do bodu č. 8)
 Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ÚVV ČSCH),
Ing. Eliška Stejskalová
 Host: MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D. (do bodu č. 5)

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Schválení zapisovatele
4) Rozpočtová opatření
5) Zhodnocení CV Chovatel 2017
6) Stav oprav nemovitostí
7) Právní záležitosti
8) Kontrola usnesení
9) Různé
a. Projednání podoby formulářů voleb
b. Zrušení „zelených“ evidenčních karet
c. Stav členské základny 2018
d. Směrnice na půjčování výstavního fundusu
e. Evropská výstava Hernink 2018
f. NGO Market 2018
g. Informace z jednání s prezidentem Agrární komory ČR
10) Diskuse
11) Závěr jednání
(Poznámka – značení usnesení: číslo zasedání ÚVV ČSCH, pořadí jednání v daném roce, číslo bodu programu, číslo usnesení v rámci
programu. Terminologie – do 31. 12. 2016 – ÚV ČSCH; od 1. 1. 2017 dle nových Stanov ĆSCH – ÚVV ČSCH – týká se i značení
usnesení.)

Ad 1) Zahájení
Zasedání svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft. Jednání zahájil (po zasedání
výstavního výboru) ve 12.00 hod. a dále ho vedl. Zvukový záznam z jednání bude po dobu jednoho
roku uložený v Sekretariátu ÚVV ČSCH. K tomuto bodu žádné usnesení přijato nebylo.

Ad 2) Schválení programu jednání
V navrženém programu jednání byl změněný sled jednotlivých bodů, poté byl program schválený.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje program jednání. Schváleno všemi hlasy.

Ad 3) Schválení zapisovatele
Zpracováním zápisu byla pověřena Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové
ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 1/2018 zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH, poslední kolo ověřování provedou statutární zástupci.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 4) Rozpočtová opatření
Bylo konstatováno, že především v důsledku nedomyšlené iniciativy funkcionářů některých
pobočných spolků, kteří žádají dotace přímo od Ministerstva zemědělství ČR, (a to přesto, že ÚVV
ČSCH v roce 2017 vydal pokyn, že takovýto postup je nežádoucí a nařídil, aby veškeré žádosti o
dotace pobočných spolků k centrálním orgánům šly cestou hlavního spolku) nebude ČSCH s nejvyšší
pravděpodobností přiznána pro rok 2018 dotace na činnost - ve výši přes 2 milióny Kč. Funkcionáři
některých pobočných spolků navíc opakovaně poškozují hlavní spolek tvrzením, že nepodporuje
pobočné spolky. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Každoročně je pobočným spolkům, vybírajícím
členské příspěvky, ponechána polovina hodnoty členského příspěvku v celkové částce téměř 2 miliony
Kč, což je takřka celá dotace z MZe ČR. (Z hodnoty každé členské známky zůstává polovina částky
příslušné územní organizaci a konference příslušné územní organizace by měla svým usnesením
rozhodnout, jak bude s penězi naloženo.)
Situaci a pravděpodobné nepřiznání dotace komplikuje i skutečnost, že ČR dosud nemá
jmenovanou vládu a ČSCH tím pádem nemá v tuto chvíli partnera k vyjednávání (jmenovaného
ministra zemědělství). Valná hromada ČSCH schválila pro rok 2018 schodek ve výši -6.500.000,- Kč.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/4/1: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi připravit návrh úspor
rozpočtu ČSCH na rok 2018, týkající se především oprav nemovitostí a krácení rozpočtu jednotlivých
chovatelských sekcí. Termín plnění – do 21. 2. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/4/2: Každý člen ÚVV ČSCH připraví návrh úspor rozpočtu ČSCH na rok
2018, a to s cílem dodržet schválenou výši schodku rozpočtu, odsouhlasenou XXVI. valnou hromadou
ČSCH 2017 (-6.500.000,- Kč). Termín plnění – do 21. 2. 2018. Schváleno všemi hlasy.

Ad 5) Zhodnocení CV Chovatel 2017
Zasedání ÚVV ČSCH předcházelo jednání výstavního výboru, na němž byla vyhodnocena CV
Chovatel 2017 (účastníci spíše zastávali názor pořádat i v roce 2018 celostátní výstavu v režii svazu,
avšak s maximálním zaměřením na úsporná opatření a maximálním zainteresováním členské základny
na realizaci výstavy). Na konci tohoto bodu odešel z jednání MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/5/1: ÚVV ČSCH ukládá Lubomíru Kesnerovi, Josefu Vilhelmovi, Dagmar
Kičurové a Ing. Davidu Ramešovi zrealizovat poptávku na služby související s přípravou a vlastním
konáním CV Chovatel 2018. Termín plnění – do příštího jednání výstavního výboru. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/5/2: ÚVV ČSCH zmocňuje Ing. Miroslava Krofta, Ing. Václava Krůtu a
Ing. Davida Rameše k jednání s ředitelem Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o. Mgr. Ondřejem Matoušem
ve věci změny smlouvy ohledně CV Chovatel 2018. Termín plnění – do příštího zasedání výstavního
výboru. Schváleno všemi hlasy.

Ad 6) Stav oprav nemovitostí
Lubomír Kesner, pověřený správou nemovitostí, předložil dvě obšírné zprávy – jednu k výstavnímu
fundusu a druhou k nemovitostem, jež vlastní hlavní spolek. Při seznámení se situací v jednotlivých
nemovitostech Lubomír Kesner přednesl možné návrhy řešení k odstranění závad. Rozbor dokládal

promítáním fotografií pořízených v jednotlivých nemovitostech. Projednávání dalšího postupu byla
věnována značná část zasedání ÚVV ČSCH, byla přijata řada opatření. K nemovitostem bude jednáno
také na dalším zasedání ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/6/1: ÚVV ČSCH pověřuje Lubomíra Kesnera:
 přetříděním starého výstavního fundusu a vytvořením soupisu nabídky k jeho prodeji;
 zajištěním poptávkového řízení na gitter boxy pro uskladnění keramických krmítek;
 zajištěním nákupu plastových zeleninových přepravek na uskladnění plastových krmítek;
 projednat s majitelem objektu v Kolíně-Štítarech zajištění matic na mříže u skladu výstavního
fundusu;
 zajištěním osvětlení do pronajatých skladových prostor v Kolíně-Štítarech a zajištěním
odpovídající revize elektroinstalace;
 zajištěním zjednodušeného poptávkového řízení na pořízení vysokozdvižného vozíku o nosnosti
minimálně 3,5 tuny (vysokozdvih s posuny do boku).
Termín plnění – do 21. 2. 2018. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/6/2: ÚVV ČSCH stanovuje likvidátora Lubomíra Kesnera ve věci
svazového objektu ve Štítech. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/6/3: ÚVV ČSCH zmocňuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu
podepsáním dodatku ke smlouvě na opravu svazové nemovitosti v Roudnici nad Labem (z důvodu
nedodržení původního termínu zrealizování prací). Termín plnění – do 21. 2. 2018. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/6/4: ÚVV ČSCH ruší Majetkovou komisi ÚVV ČSCH. Záležitosti, kterými
se zabývala, náležejí k řešení Lubomíru Kesnerovi, pověřenému správou majetku. Termín plnění –
s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.

Ad 7) Právní záležitosti
Ing. David Rameš informoval o vyhraném soudním sporu o pozemek sousedící s budovou
Sekretariátu ÚVV ČSCH v Maškově ul. v Praze. Soud však ČSCH nepřiznal úhradu nákladů spojenou
se soudním řízením. Proti tomuto rozhodnutí bude podáno prostřednictvím AK Kučera odvolání. Dále
Ing. David Rameš referoval o zpochybnění rozhodnutí Policie ČR ve věci trestního oznámení – ČSCH
se ohradí proti nepravdivým informacím poskytnutým Martinem Kabátem, DiS. Byla podána
informace o trestním oznámení na Milana Kotyzu ve věci zcizení zapůjčeného notebooku, jenž je
v majetku hlavního spolku.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/7/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace týkající soudního rozhodnutí
ohledně pozemku u budovy Sekretariátu ÚVV ČSCH a informaci o zpochybnění rozhodnutí Policie ČR
(ČSCH upozorní na nepravdivou argumentaci Martina Kabáta, DiS.). ÚVV ČSCH dále bere na
vědomí informaci o podání trestního oznámení na Milana Kotyzu ve věci zcizení zapůjčeného
notebooku, jenž je ve vlastnictví hlavního spolku.

Ad 8) Kontrola usnesení ze dne 14. 12. 2017
Nejprve byla provedena kontrola dosud nesplněných bodů usnesení z předešlých jednání. (Body
dlouhodobé či TRVALÉ /do odvolání/ nejsou při každé kontrole usnesení projednávány.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/5: ÚV ČSCH schvaluje opravu římsy a výměnu oken u nemovitosti
v Kolíně. (V ŘEŠENÍ, dokončení prací bude řešeno dodatkem ke smlouvě.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/6/3: ÚV ČSCH schvaluje opravu nemovitosti v Roudnici nad Labem
firmou Kutil za částku maximálně 800.000,- Kč, včetně DPH, s využitím glazurované krytiny.
(V ŘEŠENÍ, dokončení prací bude řešeno dodatkem ke smlouvě.)
- USNESENÍ 18/ÚVV 17/5/6/5: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava
Krůtu podepsáním darovací smlouvy k převodu nemovitosti v Darkově na hlavní spolek. ÚVV
ČSCH pověřuje Josefa Vilhelma dokončením realizace převodu této nemovitosti. (V ŘEŠENÍ.)

USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/5/1: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše zajištěním přesunu
plotu (dle geodetického výměru) u nemovitosti ve Střelicích, a to do 31. 12. 2017 (90 m plotu,
náklady do 90.000,- Kč bez DPH). Zároveň neschvaluje odprodej pozemku Patriku Smutnému
(nadále trvá Usnesení 2014 119/15/10b/2014). (V ŘEŠENÍ, náklady na pořízení nového plotu
budou nižší, než se plánovalo.)
- USNESENÍ 19/ÚVV 17/6/10/4: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše provedením
poptávky na pořízení propagačního videa na web ČSCH, v maximální délce 5 minut
(představení ČSCH laické veřejnosti). Nový termín do 31. 12. 2017. (V ŘEŠENÍ, náklady na
pořízení videa budou cca 40.000,- Kč.)
- USNESENÍ 21/ÚVV 17/8/4/3: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi řešit oficiální cestou
přes výpis z registru vozidel navrácení (či odprodej) nákladního automobilu Avia, nyní
užívaného ZO ČSCH Bystřice pod Pernštejnem. Termín plnění – do 31. 12. 2017. (V ŘEŠENÍ,
vozidlo bylo již před několika lety dáno do šrotu. ZO ČSCH Bystřice pod Pernštejnem vydá
čestné prohlášení o likvidaci vozidla.)
- USNESENÍ 22/ÚVV 17/9/7/1: ÚVV ČSCH pověřuje Lubomíra Kesnera a Ing. Davida Rameše
přípravou návrhu smlouvy na demolici objektu ve Šítech firmou Pavel Gebert. Termín plnění –
do 14. 12. 2017. (V ŘEŠENÍ, objekt bude znovu nabídnut k prodeji přes realitní kancelář.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚVV ČSCH dne 14. 12. 2017:
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/4/2: ÚVV ČSCH ukládá likvidátorovi Josefu Vilhelmovi zajistit
odhad ceny svazové nemovitosti v Darkově. Termín plnění – do 28. 2. 2018. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/4/3: ÚVV ČSCH schvaluje nákup kuchyňské linky (v základním
provedení a za minimální cenu) do nemovitosti v Roudnici nad Labem. Termín plnění – do 28.
2. 2018. (Usnesení zrušeno, zůstává stávající kuchyňská linka.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/4/4: ÚVV ČSCH schvaluje vyvěšení nabídky na pronájem svazové
nemovitosti v Roudnici nad Labem (na webových stránkách svazu a realitní kanceláře), a to za
částku 11.000,- Kč měsíčně, pronájem na dva roky. Termín plnění – do 25. 1. 2018.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/5/1: ÚVV ČSCH pověřuje výstavní výbor CV Chovatel 2017,
v čele s jeho předsedou Ing. Václavem Krůtou, aby připravil pro ÚVV ČSCH zhodnocení CV
Chovatel 2017 a předložil připomínky k přípravě, průběhu, personálnímu zajištění, vyúčtování
CV Chovatel 2017 a navrhl další postup pro případné další CV. Termín plnění – do 25. 1.
2018. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/6/1: ÚVV ČSCH bude podněty z jednání a diskusních příspěvků,
vznesených na Valné hromadě ČSCH 2017, řešit na svém zasedání v únoru 2018. (ÚKOL
TRVÁ.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/7/2: ÚVV ČSCH schvaluje půjčku 1 720.000,- Kč pro ZO ČSCH
Kynšperk nad Ohří na zakoupení nemovitosti v Kynšperku nad Ohří a na úhradu daně z nabytí
nemovitosti. Smlouvu připraví AK Kučera. Termín plnění – do 25. 1. 2018. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/7/4: ÚVV ČSCH schvaluje Čestnou vlajku ZO ČSCH BrnoŽidenice u příležitosti 115. výročí založení. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/7/5: ÚVV ČSCH schvaluje podání odvolání proti soudnímu
rozhodnutí ve sporu Milan Kotyza versus ČSCH. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/7/6: ÚVV ČSCH projedná na zasedání v únoru 2018 aktualizaci
Skartačního řádu ČSCH. Dokument ke schválení připraví Ing. Miroslav Kroft. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/7/7: ÚVV ČSCH vyhlašuje, v souladu s Volebním řádem ČSCH
(schváleným dne 25. 11. 2017), na rok 2018 volby do všech organizačních struktur ČSCH.
Příprava a průběh voleb se budou řídit Volebním řádem ČSCH a pokyny k vyhlášení voleb.
(SPLNĚNO.)
-

USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/7/8: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše, jednatele firmy
Zverimex, s.r.o. ve věci jednání a sepsání pracovní smlouvy s Lubomírem Kesnerem - přijetí
do pracovního poměru ve firmě Zverimex, s.r.o. (V ŘEŠENÍ.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje pronájem (za 1500,- Kč měsíčně)
v současnosti nevyužité části nemovitosti v Brně, Lidická 708 spolku s uměleckým zaměřením
a pověřuje Ing. Davida Rameše předložením návrhu smlouvy. Zároveň pověřuje Ing. Miroslava
Krofta a Ing. Václava Krůtu podpisem smlouvy. Termín plnění – do 25. 1. 2018. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/8/2: ÚVV ČSCH schvaluje pojištění výstavního fundusu
uskladněného v Kolíně-Štítarech a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu
podepsáním smlouvy. Termín plnění – do 25. 1. 2018. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/8/3: ÚVV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zpochybnit
rozhodnutí Policie ČR ve věci podání trestního oznámení a upozornit na nepravdivou
argumentaci Martina Kabáta, DiS. Termín plnění – do 25. 1. 2018. (SPLNĚNO.)
Po přijetí usnesení odešli Dagmar Kičurová, Václav Uličný a Ing. Václav Krůta, jenž byl pověřený
odvézt dva prvně jmenované na nádraží (z důvodu zastižení rychlíkového spoje na Moravu).
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/8/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace o dosud nesplněných bodech
usnesení z minulých jednání.
-

Ad 9) Různé
a. Projednání podoby formulářů voleb – byly projednány a schváleny formuláře k volbám;
b. Zrušení „zelených“ evidenčních karet – bylo navrženo zrušení formulářů. Způsob
zanesení dat ze „zelených“ karet do spolkového rejstříku a mechanismus fungování
aktualizace údajů bude projednán na příštím zasedání ÚVV ČSCH;
c. Stav členské základny 2018 – v současnosti je má ČSCH 14 000 členů, úbytek nebyl
způsoben odchodem členů, ale špatným nastavením dřívějšího excelového evidenčního
programu;
d. Směrnice na půjčování výstavního fundusu – projednávána bude na příštím zasedání;
e. Evropská výstava Hernink 2018 - do 31. 3. 2018 je nezbytné nahlásit kontaktní osoby
za jednotlivé sekce;
f. NGO Market 2018 – byl schválený příspěvek na tuto akci, 19. veletrh neziskových
organizací se bude konat 11. 4. 2018 v Praze;
g. Informace z jednání s prezidentem Agrární komory ČR – bylo hovořeno k nebytnosti
navazování další spolupráce s poslanci a senátory;
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/9/1: ÚVV ČSCH schvaluje formuláře (dotazníky - přihlášky kandidátů) do
voleb v ČSCH v roce 2018. (Příloha zápisu 1a,b,c.) Schváleno pěti hlasy.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/9/2: ÚVV ČSCH ukládá jednotlivým sekcím ČSCH nahlásit prostřednictvím
Sekretariátu ÚVV ČSCH kontaktní osoby na Evropskou výstavu 2018. Termín plnění – do 31. 3. 2018.
Schváleno pěti hlasy.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/9/3: ÚVV ČSCH schvaluje příspěvek 5000,- Kč pro účast zástupců ČSCH
na 19. veletrhu neziskových organizaci NGO Market 2018 konaném v Praze. Termín plnění – 11. 4.
2018. Schváleno pěti hlasy.

Ad 10) Diskuse
Projednávány byly některé organizační náležitosti týkající se Sekretariátu ÚVV ČSCH,
chovatelských sekcí a pracovních komisí ÚVV ČSCH. Diskutováno bylo také ke zprávě z kontroly
provedené ÚKK ČSCH a k doplnění Komise pro přípravu voleb v sekci chovatelů drůbeže. (Z důvodu
úmrtí jednoho z členů je momentálně tato komise dvoučlenná. Řešit záležitost na Ústřední konferenci
delegátů sekce chovatelů drůbeže je již pozdě, jednání ÚOK CHD se koná na přelomu měsíce února a

března 2018. ÚVV ČSCH může tuto nečekaně vzniklou situaci řešit z titulu pověření řízení svazu
v období mezi dvěma valnými hromadami.) Dlouze diskutováno bylo k situaci v sekci chovatelů
koček, která nerespektuje základní svazový předpis, tedy Stanovy ČSCH, a nařízení vydaná ÚVV ČSCH.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/10/1: ÚVV ČSCH aktualizuje směrnici, podle které se poskytují stravenky
zaměstnancům Sekretariátu ÚVV ČSCH. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno pěti hlasy.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/10/2: ÚVV ČSCH neschvaluje převod nevyčerpaných finančních prostředků
na paušální náhrady a převod další nedočerpané částky ve výši 70.000,- Kč (na výrobu pamětních
medailí) v rámci rozpočtu Ústřední komise pro práci s mladými chovateli (převod z rozpočtu roku
2017 do rozpočtu roku 2018), a to z důvodu připravovaných rozpočtových opatření. Schváleno pěti hlasy.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/10/3: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu
podpisem nájemní smlouvy - pronájem prostor v 1. patře nemovitosti v Havlíčkově Brodě Obci širšího
společenství českých unitářů za částku 6.900,- Kč měsíčně bez DPH a energií. Termín plnění – do 21.
2. 2018. Schváleno pěti hlasy.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/10/4: ÚVV ČSCH na základě zprávy z provedené kontroly ÚKK ČSCH
ukládá Ing. Davidu Ramešovi:
 uzavřít dodatek k nájemní smlouvě a zapracovat do nájemní smlouvy pronajatou plochu
přepočítanou na m2 v nemovitosti Maškova 3, Praha 8-Kobylisy u nájemníků Šárky Kořínkové
a Jana Slyvinszkého. V dodatku bude upraveno nájemné na částku v místě obvyklou a přidána
doložka s kaucí odpovídající třem nájmům;
 projednat s Měst. org. ČSCH Praha a speciální ZO ČSCH chovatelů koček Praha 8 společný
pronájem prostor v nemovitosti Maškova 3, Praha 8-Kobylisy.
Termín plnění – do 31. 3. 2018. Schváleno pěti hlasy.
USNESENÍ 24/ÚVV 18/1/9/5: ÚVV ČSCH jmenuje Josefa Buršíka třetím členem Komise pro
přípravu voleb v sekci chovatelů drůbeže. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno pěti hlasy.

Ad 11) Závěr
Jednání ukončil v 19.11 hod. Ing. Miroslav Kroft. Další řádné zasedání ÚVV ČSCH se bude konat
v Praze ve středu dne 21. 2. 2018.
Ing. Václav KRŮTA, v. r.
místopředseda ÚVV ČSCH







Ing. Miroslav KROFT, v. r.
předseda ÚVV ČSCH

Zapsala: Ing. Eliška Stejskalová
Ověřovatelé: všichni členové ÚVV ČSCH
Předáno k ověření: dne 30. 1. 2018
Ověřování ukončeno: dne 7. 2. 2018
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise
Chovatel.

