Český svaz chovatelů, z.s.
Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
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Číslo jednací:
52-1/2016

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:
Eliška Stejskalová

Dne:
22. 3. 2016

Věc:

Zápis č. 3/2016
z 5. zasedání Ústředního výboru ČSCH, konaného dne 16. března 2016
v Sekretariátu ÚV ČSCH v Praze
Přítomni:
ÚV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft, Ing. Václav Krůta, Slavomír Brožek, Josef Buršík,
Lubomír Kesner, Josef Vilhelm (100 % účast, jednání je usnášeníschopné)
ÚKK (ÚRK) ČSCH: Václav Uličný (odešel v 17.50 hod.)
Zaměstnanci Sekretariátu ÚV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ČSCH), Ing. Eliška Stejskalová
Hosté: Michaela Šveňková a Mgr. Josef Žáček (realitní kancelář), Milan Uher (KS ČSCH Jihomor. kraje)
- všichni hosté byli přítomni pouze po dobu projednávání bodu, jenž se jich týkal
(Poznámka – značení usnesení: číslo zasedání ÚV ČSCH, pořadí jednání v daném roce, číslo bodu
programu, číslo usnesení v rámci programu.)

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Schválení zapisovatele a ověřovatelů
4) Kontrola usnesení ze dne 9. 2. 2016
5) Informace o postupu příprav CVMK a CVMD 2016, CV 2016
6) Informace o přidělení dotací z MZe ČR
7) Schválení místa konání CK OMCH
8) Areál Praha-Sedlec - prodej
9) Žádost o spolupráci KS ČSCH Jihomoravského kraje při pořádání CV
10) Informace o exekučním řízení vůči ČSCH - ZO Karviná-Darkov
11) Žádost o zrušení neoprávněných úkonů ze strany ČSCH - ZO CHPH Bylnice
12) Informace o průběhu soudního řízení s Labskou investiční, a.s. (stání 8. 3. 2016)
13) Schválení aktuální podoby skartačního řádu pro všechny organizační složky ČSCH
14) Žádost o schválení mandátu Ing. Tomáši Sousedíkovi pro zastupování ČSCH ve věci podání
návrhu českého holubářství na seznam Národního kulturního dědictví
15) Projednání žádosti o konání Mezinárodní výstavy starvičských staváků při CV2017/18
16) Nemovitost Praha – Maškova: žádost nájemce o možnost instalace klimatizace do
pronajímaných prostor a o zajištění vyhrazeného parkovacího stání či pronájmu garáže
17) Projednání postupu řešení parkování před nemovitostí Praha - Maškova
18) Nemovitost Brno – Lidická: prodloužení nájmu - Lukáš Svoboda
19) Projednání situace v odbornosti kožešinových zvířat a členství ve FurEurope
20) Projednání nové smlouvy s firmou Sabe, s.r.o.
21) Projednání umístění fotek členů ÚV ČSCH na webu ČSCH
22) Uzávěrky neziskových organizací a jejich uložení
23) Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Zahájení
Jednání zahájil v 10.30 hod. Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚV ČSCH, který celé další jednání
vedl. Zasedání bylo svoláno na základě e-mailem rozeslané pozvánky. Z jednání byl pořízen
zvukový záznam, rozhodnuto bylo o délce jeho uchování a o tom, kdo za uložení záznamu
zodpovídá a po uplynutí lhůty ho smaže.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/1/1: Zvukový záznam z jednání ÚV ČSCH (a následných jednání ÚV
ČSCH) bude uložen vždy po dobu jednoho roku v Sekretariátu ÚV ČSCH. Termín plnění –
s okamžitou platností. Zodpovídá Ing. David Rameš. Schváleno všemi hlasy.

Ad 2) Schválení programu jednání
Účastníci jednání doplnili a rozšířili program jednání, jenž byl následně schválen.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/2/1: ÚV ČSCH schvaluje doplněný program pátého jednání ÚV ČSCH
konaného dne 16. 3. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 3) Schválení zapisovatele a ověřovatelů
Pořízením zápisu byla pověřena Ing. Eliška Stejskalová. Zápis ověří všichni členové ÚV ČSCH.
Poslední kolo ověřování provedou pouze statutární zástupci ČSCH.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/3/1: Zápis z 5. jednání ÚV ČSCH zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚV ČSCH. Termín plnění – do třiceti dnů. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 9. 2. 2016
Nejprve byla provedena kontrola nesplněných bodů usnesení z předchozích jednání ÚV ČSCH.
-

Usnesení 136/18/6a/2015 – Nemovitost v Roudnici n. Labem (Úkol trvá – plnění do 31. 8. 2016)
Usnesení 175/23/11e/2015 – Propagace národních plemen (Úkol trvá, nově termín do 30. 4. 2016.)

Bývalí členové ÚV ČSCH odevzdají ihned po konání XXIV. VH ČSCH zapůjčené svazové
telefony, PC a klíče od budovy Sekretariátu ÚV ČSCH (NESPLNĚNO, ÚKOL TRVÁ.
Dosud nebyl předaný tablet zapůjčený Milanu Kotyzovi.)
- USNESENÍ 3/ÚV 16/1/3/4: ÚV ČSCH ukládá předsedovi ÚV ČSCH zpracovat návrh
směrnice upravující oblast účtování v ČSCH. Termín plnění – do 22. 2. 2016. (ÚKOL
TRVÁ. Směrnice bude připravena ve spolupráci s jednatelkou účetní firmy účtující pro
Sekretariát ÚV ČSCH.)
- USNESENÍ 3/ÚV 16/1/3/8: ÚV ČSCH ukládá Josefu Vilhelmovi připravit návrh a realizaci
na prodej nemovitosti v Praze-Sedleci na mimořádnou VH ČSCH. Termín plnění do 25. 4.
2016. (SPLNĚNO. Samostatný bod jednání.)
- USNESENÍ 3/ÚV 16/1/4/1: Z prostředků ČSCH poskytneme ÚV ČSCH vystavovatelům,
kterým se ztratila zvířata na EV, náhradu dle podmínek Evropského reglementu
(čtyřnásobek klecného = 48 Euro). Vztahuje se na ztráty nahlášené do 30. 11. 2015. Termín
plnění - do 31. 1. 2016. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 3/ÚV 16/1/5/3: ukládá GS oslovit firmu Energys s žádostí o reciproční
uveřejnění odkazu ČSCH na jejich webových stránkách (hlavní straně). Termín plnění – do
31. 1. 2016. (NESPLNĚNO. Změna termínu – do 13. 4. 2016)
Následovala kontrola usnesení z minulého jednání.
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/1/1: Účastníci jednání berou na vědomí informace o důvodu svolání
společného zasedání ÚV ČSCH se zástupci jednotlivých ÚOK. (Neukládací usnesení.)
-

-

USNESENÍ 4/ÚV 16/2/2/1: Účastníci jednání berou na vědomí informaci o jmenování
nového generálního sekretáře ČSCH Ing. Davida Rameše. (Neukládací usnesení.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/3/1/: ÚV ČSCH schvaluje upravený a doplněný program jednání.
(SPLNĚNO.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/4/1: Zápis z jednání zpracuje Ing. Eliška Stejskalová, ověření
provedou všichni členové ÚV ČSCH. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/5/1: CV se bude v roce 2016 konat na výstavišti v Lysé nad Labem.
(ÚKOL TRVÁ.)
USNESENÍ 4/ ÚV 16/2/5/2: Zástupci ÚV ČSCH a pracovní skupina složená ze zástupců
odborností bude jednat s VLL o možnosti pořádání CV na další tři roky, respektive r. 2016
až 2018. Termín konání CV - 3. týden v listopadu. Odbornosti nahlásí cestou tajemníka
ÚOK svého zástupce v pracovní skupině (jednání se zúčastní i zástupce Komise pro práci
s mládeží ÚV ČSCH a zástupce Králičího hopu). Termín plnění – do konce února 2016. (ÚKOL
TRVÁ. Změna termínu do 31. 3. 2016.)

-

-

-

-

-

-

USNESENÍ 4/ÚV 16/2/5/3: S VLL bude sepsána smlouva o pořádání CV ve třech
následujících letech. Termín plnění – do konce dubna 2016. (ÚKOL TRVÁ.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/5/4: ÚOK CHK a ÚOK CHD nahlásí cestou tajemníka ÚOK
zástupce do pracovní skupiny (výstavního výboru), která bude jednat o pořádání CVMK a
CVMD (SPLNĚNO – nahlášeni MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D. a Ivan Pavel.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/6/1: Odměny funkcionářům je možné vyplácet pololetně nebo
čtvrtletně či v jiných termínech a využívat výhody, že sociální a zdravotní pojištění se
neodvádí do částky 2.499,- Kč. (TRVALÝ ÚKOL.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/7/1: Ing. David Rameš přeúčtuje ZO ČSCH Kralovice náklady na
pojištění budovy za roky 2013, 2014 a 2015, popřípadě dojedná splátkový kalendář. Dále
projedná možnou změnu pojištění, která by zohlednila aktuální hodnotu nemovitosti.
(ÚKOL TRVÁ. Změna termínu do 15. 5. 2016.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/7/2: K nově pořízeným kontejnerům na výstavní fundus budou
pořízeny patky a zámky v hodnotě do 50.000,- Kč. Zodpovídá Josef Vilhelm. Termín plnění
– do 30. 4. 2016. (ÚKOL TRVÁ.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/7/3: Ing. Václav Krůta vypracuje zprávu týkající se dotačního titulu
na zateplení budovy v Praze, Maškově ul. Zpráva bude přílohou č. 1 zápisu. Termín plnění
– do 28. 2. 2016. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/8/1: Do pracovní komise pro přípravu CVMK a CVMD 2016 byli
jmenováni Václav Uličný (ekonomika odborné části), Ing. David Rameš, MVDr. Miloslav
Martinec, Ph.D., Josef Vilhelm. Do 28. 2. 2016 bude dohlášen zástupce za odbornost
chovatelů drůbeže. (SPLNĚNO – nahlášen Ivan Pavel.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/8/2: Pokud se najde v okolí Olomouce vhodný výrobce podlážek a
koziček k výstavním klecím, bude mu zadána výroba. Zodpovídají – Ing. David Rameš a
Josef Vilhelm. Termín plnění – do 30. 4. 2016. (ÚKOL TRVÁ. Doplnění usnesení - bude
provedeno výběrové řízení.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/9/1: ÚV ČSCH schválil koncepci dopisu s odpovědí na žádost
Milana Kotyzy. Odeslání doporučeného dopisu zařídí Ing. David Rameš. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/10/1: ÚV ČSCH schvaluje pravidla pro pořizování zápisů v ČSCH.
Termín plnění – po informování nižších organizačních složek ČSCH, pro zaměstnance
Sekretariátu ÚV ČSCH s okamžitou platností. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/11/1: ÚV ČSCH schvaluje pravidla diskuse na webu ČSCH.
Platnost – po informování nižších organizačních složek ČSCH. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/12/1: ÚV ČSCH nepřijímá návrh nové smlouvy s AK Kučera.
(SPLNĚNO.)
USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/1: ÚV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi jednat s firmou
Asecool o ukončení smlouvy dohodou na správu počítačové sítě ČSCH. Termín plnění –
do 28. 2. 2016. (SPLNĚNO. Dohodnuta výpovědní lhůta jeden měsíc.)

USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/2: ÚV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi uzavřít smlouvu
s Petrem Slowikem na údržbu počítačové sítě a vedení webových stránek. Termín plnění –
do 28. 2. 2016. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/3: ÚV ČSCH schvaluje nákup dvou počítačů a jedné tiskárny
v celkové hodnotě maximálně 60.000,- Kč. O vhodnosti nákupu se nejdříve bude jednat
s Petrem Slowikem. Termín plnění – do 31. 4. 2016. (SPLNĚNO.)
- USNESNÍ 4/ÚV 16/2/13/4: Likvidátorem ZO ČSCH Holohlavy byl jmenován Josef
Vilhelm. Nápomocen mu bude Václav Uličný a Ing. David Rameš. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/5: ÚV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi přijmout do
Sekretariátu ÚV ČSCH brigádníka na agendu zápisů do Spolkového rejstříku – na šest
hodin denně, doba trvání smlouvy zatím do 30. 6. 2016. Termín plnění – do 28. 2. 2016.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/6: Členem Majetkové komise ÚV ČSCH byl jmenován Lubomír
Kesner. Dále Josef Vilhelm osloví Jaroslava Pokorného s návrhem funkce člena Majetkové
komise ÚV ČSCH. (SPLNĚNO. Jaroslav Pokorný nemá zatím zájem pracovat v této
komisi.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/7: ÚV ČSCH schvaluje účast Josefa Buršíka na jednání ÚOK
CHD dne 19. 2. 2016. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/8/: Ústředních konferencí delegátů odborností se zúčastní:
drůbež (Ing. Miroslav Kroft), holubi (Ing. Václav Krůta), králíci (Ing. Miroslav Kroft),
okrasné ptactvo (Lubomír Kesner). (ÚKOL TRVÁ. Změna – okrasné ptactvo: Slavomír
Brožek. Všech konferencí se zúčastní Ing. David Rameš.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/9: Ing. David Rameš prověří v evidenci nemovitostí ZO ČSCH
Dolní Roveň, Plačice, Zbyslav – opatření před zrušením ZO. Termín plnění – do 28. 2.
2016. Schváleno všemi hlasy. (NESPLNĚNO. Věc bude řešena ve spolupráci s Majetkovou
komisí ÚV ČSCH. Změna termínu – do 28. 5. 2016.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/9: ÚV ČSCH zamítá firmě HOKR-STAV, s.r.o. žádost o snížení
nájemného. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/10: ÚV ČSCH neschvaluje nabídku na novou smlouvu za
energie (dodáno prostřednictvím další firmy). (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 4/ ÚV 16/2/13/11: ÚV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi a Josefu
Vilhelmovi vyvolat jednání s firmou Tonak. Termín plnění – do 28. 2. 2016. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/12: ÚV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi jednat s KB o
možnosti příspěvku na OMCH. Termín plnění – do 20. 2. 2016. (SPLNĚNO. KB příspěvek
neposkytne.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/28/13/13: ÚV ČSCH ukládá zaměstnancům Sekretariátu ÚV ČSCH
aktualizovat pravidelně jednotlivé sekce webu ČSCH a vyvěšovat katalog z CV měsíc po
konání výstavy na webu ČSCH. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/14: Účastníci jednání berou na vědomí informace Ing. Miroslava
Krofta o jeho účasti, coby předsedy ÚV ČSCH, v porotě prestižní soutěže o Nejkrásnější
českou knihu roku 2015 a zajištění ceny pro vybranou publikaci. (Neukládací usnesení.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/15: ÚV ČSCH ukládá všem zástupců ČSCH, podílejícím se na
zpracování nových metodiky pro genetické zdroje českých slepic, českých hus, králíků a
nutrií, aby při tvorbě metodiky přistoupili pouze na ty podmínky, jež jsou pro členy ČSCH
reálné a zrealizovatelné. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/15: ÚV ČSCH schvaluje prodej zbývajících chovatelských
kalendářů na rok 2016 za cenu 20 Kč za kus, bez množstevní slevy. (SPLNĚNO.)
Dále bylo jednáno k záležitosti dluhu p. Kohoutkové. V této záležitosti byla s ukončena
spolupráce s AK Kučera.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/4/1: Členové ÚV ČSCH berou na vědomí informaci o ukončení spolupráce
s AK Kučera ve věci vymáhání dlužné částky od p. Kohoutkové. ÚV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava
-

Krofta a Ing. Davida Rameše k jednání s p. Kohoutkovou. Termín plnění – do 30. 4. 2016.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 5) Informace o postupu příprav CVMK 2016 a CVMD 2016, CV 2016
Václav Uličný referoval o jednání s Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. ve věci přípravy CVMK a
CVMD 2016. Řešeno bylo vybavování žádosti o dotaci na tuto výstavu, příprava katalogu a výroba
nových klecí. Bylo konstatováno, že pro příště nelze s poskytováním dotace počítat, výstava nesmí
být prodělečná i bez dotace. Je počítáno s tím, že výstava bude rozšířena o expozici mladých
holubů, zatím však není přihlášena jako CV mladých holubů.
Bylo zrekapitulováno, že dřívější ÚV ČSCH oslovil výstaviště, která by připadala v úvahu pro
pořádání CV v režii ČSCH, aby zaslala cenové podmínky. Výstaviště budou znovu oslovena,
tentokrát s žádostí o vyjádření, zda mají o pořádání CV zájem v případě, že ji budou pořádat ve
vlastní režii.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/5/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace Václava Uličného o přípravě
CMVK a CVMD 2016 na Výstavišti Flora Olomouc, a.s.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/5/2: Ing. David Rameš znovu vyzve výstaviště (v Brně, Českých
Budějovicích. Lysé nad Labem, Olomouci, Ostravě, Praze-Letňanech, Přerově), aby poslala návrh
rozpočtu na pořádání CV ve vlastní režii výstaviště. Termín plnění - do 25. 3. 2016. Schváleno
všemi hlasy
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/5/3: Oslovená výstaviště zašlou žádost o pořádání CV ve vlastní režii
výstaviště nejpozději do 30. 4. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 6) Informace o přidělení dotací z MZe ČR
Ing. David Rameš informoval o dotacích MZe ČR – dvě dotace byly podpořené, jedna
zamítnuta. Na základě požadavků MZe ČR byly upraveny přílohy žádostí.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/6/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Davida Rameše o
vyřizování dotací MZe ČR v roce 2016.

Ad 7) Schválení místa konání CK OMCH
Ing. David Rameš podal informace o celostátním kole Olympiády mladých chovatelů 2016.
Pořadatel: ZO ČSCH Mikulášovice (ve spolupráci s Komisí pro práci s mládeží ÚV ČSCH), místo
konání: ubytovací zařízení - středisko volného času Mikulášovice. Zařízení svými podmínkami
odpovídá požadavkům.
USNESENÍ 5/ÚV 16/5/7/1: ÚV ČSCH schvaluje místo konání CK OMCH Mikulášovice,
pořadatelem bude ZO ČSCH Mikulášovice. ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše projednáním
podmínek pro pořádání CK OMCH. K jednání bude přizvána Jana Nováčková, předsedkyně
Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH. Termín plnění – do 28. 5. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 8) Areál Praha-Sedlec – prodej
K jednání byli přizváni zástupci realitní kanceláře Michaela Šveňková a Mgr. Josef Žáček.
Informovali o průběhu prohlídek areálu, zájemcích a různých záměrech pro využití. Referovali o
výši cenových nabídek. ÚV ČSCH bude dále v této věci jednat a připraví poklady k odprodeji
areálu na jednání mimořádné Valné hromady ČSCH.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/8/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace realitní kanceláře o nabídkách
na odkoupení nemovitosti v Praze-Sedleci. Po vyhodnocení zaslaných písemných nabídek pověří
ÚV ČSCH realitní kancelář dalším postupem. Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) Žádost o spolupráci KS ČSCH Jihomoravského kraje při pořádání CV

Jednání se zúčastnil Milan Uher, předseda Krajského sdružení ČSCH Jihomoravského kraje.
Konstatoval, že o spolupráci s výstavištěm v Brně a finančních podmínkách nejsou poskytovány
správné informace. Pozastavil se nad tím, že se výstavy v nadcházejících třech letech mají konat
v Lysé nad Labem. Členové ÚV ČSCH konstatovali, že toto rozhodnutí bylo výsledkem jednání se
zástupci odborností na únorovém zasedání. Dále bylo ujednáno, že znovu budou osloveny krajská
sdružení ČSCH a okresní organizace ČSCH s právní subjektivitou, zdali mají zájem pořádat
CVMK a CVMD, popřípadě CV, a to se spoluúčastí ÚV ČSCH. Pakliže bude již uzavřená smlouva
s výstavištěm v Lysé nad Labem (od konce dubna 2016 - na tři roky), musí být ve smlouvě nechán
prostor k vyvázání se ze smlouvy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/9/1: Krajská sdružení ČSCH a OO ČSCH s právní subjektivitou, která mají
zájem o pořádání CV, popřípadě CVMK a CVMD, předloží svůj návrh na pořádání uvedených
výstav (od roku 2017) se spoluúčastí s ÚV ČSCH. Součástí návrhu bude rozpočet CV, popřípadě
CVMK a CVMD. Termín pro odevzdání návrhu - do 30. 6. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 10) Informace o exekučním řízení vůči ZO Karviná-Darkov
Ing. David Rameš informoval o žádosti Městského úřadu v Karviné o řešení neudržované zeleně
v majetku ZO ČSCH Karviná-Darkov. Na tuto ZO byla uvalena exekuce, pohledávky již byly
uhrazeny. ZO neexistuje, ale vlastní majetek. Tato ZO bude oficiálně zrušena.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/10/1: Likvidátorem ZO ČSCH Karviná-Darkov byl jmenován Josef
Vilhelm. Jeho spolupracovníky v této záležitosti budou Ing. David Rameš a Václav Uličný. Termín
plnění do 30. 6. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 11) Žádost o zrušení neoprávněných úkonů ze strany ČSCH - ZO CHPH Bylnice
Ing. David Rameš referoval o žádosti ZO CHPH Bylnice o zrušení neoprávněných úkonů ze
strany ČSCH.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/11/1: Ing. David Rameš, Josef Vilhelm a Tomáš Marušák dohledají
materiály k ČSCH - ZO CHPH Bylnice a prověří celou záležitost. Do 30. 4. 2016 podají informaci
ÚV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 12) Informace o průběhu soudního řízení s Labskou investiční, a.s. (stání z 8. 3. 2016)
Jednání se konalo dne 8. 3. 2016 v Ústí nad Labem. Protistrana byla vyzvána k doplnění
podkladů.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/12/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Davida Rameše k jednání
o soudním řízení týkajícím se Labské investiční, a.s. konaném dne 8. 3. 2016.

Ad 13) Schválení aktuální podoby skartačního řádu pro všechny organizační složky ČSCH
V rámci tvorby směrnic a vnitřních předpisů bude zpracován (aktualizován) skartační řád. Na
této záležitosti Sekretariát ÚV ČSCH spolupracuje s Archivem Magistrátu hl. m. Prahy a Národním
archivem.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/13/1: Ing. David Rameš a Ing. Eliška Stejskalová připraví na příští jednání
ÚV ČSCH návrh (aktualizaci) skartačního řádu ČSCH. Termín plnění – do 13. 4. 2016. Schváleno
všemi hlasy.

Ad 14) Žádost o schválení mandátu Ing. Tomáši Sousedíkovi pro zastupování ČSCH ve věci
podání návrhu českého holubářství na seznam Národního kulturního dědictví
Účastníci jednání rozhodli, že záležitost bude podstoupena k vyjádření ÚOK CHOH.

USNESENÍ 5/ÚV 16/3/14/1: Žádost o schválení mandátu Ing. Tomáši Sousedíkovi pro
zastupování ČSCH ve věci podání návrhu českého holubářství na seznam Národního kulturního
dědictví bude podstoupena k vyjádření ÚOK CHOH. Zodpovídá - Tomáš Marušák. Termín plnění do 25. 3. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 15) Projednání žádosti o konání Mezinárodní výstavy starvičských staváků při CV 2017/18
Účastníci jednání rozhodli, že záležitost bude podstoupena k vyjádření ÚOK CHOH.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/15/1: Žádost o konání Mezinárodní výstavy starvičských staváků při CV
2017/18 bude podstoupena k vyjádření ÚOK CHOH. Zodpovídá - Tomáš Marušák. Termín plnění
– do 25. 3. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 16) Nemovitost Praha-Maškova – žádost nájemce o možnost instalace klimatizace do
pronajímaných prostor a o zajištění vyhrazeného parkovacího stání či pronájmu garáže
Českomoravská kynologická unie (dále jen ČMKU), sídlící v budově Sekretariátu ÚV ČSCH
v Praze v Maškově ulici, požádala o povolení instalovat do vybraných kanceláří klimatizační
jednotky, a to na vlastní náklady. V případě odchodu ČMKU zůstane klimatizace součástí
pronajatých prostor. Dále zažádala o pronajatí jednoho parkovacího stání v garáži. V dalším
požadavku ČMKU na zajištění parkovacího místa na parkovišti před budovou nemůže ČSCH
vyhovět, jelikož není majitelem pozemku.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/16/1: ÚV ČSCH souhlasí s instalací klimatizace v kancelářích ČMKU na
náklady této organizace, včetně daných podmínek. Ing. David Rameš zpracuje dodatek k nájemní
smlouvě. Termín plnění – do 13. 4. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/16/2: ÚV ČSCH schvaluje pronájem jedné garáže v budově ČSCH pro
ČKMU za cenu 1000 Kč za měsíc. Ing. David Rameš zpracuje dodatek k nájemní smlouvě. Termín
plnění – do 13. 4. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 17) Projednání postupu řešení parkování před nemovitostí Praha - Maškova
Vzhledem k přeplněné parkovní ploše před budovou ČSCH a s ohledem na nerespektování
dopravní značky „Zákaz vjezdu“ (s dodatkovou tabulkou dle vyhlášky o pozemních komunikacích
– povolen vjezd pro dopravní obsluhu) bude tato situace řešena po dohodě s Městskou policií.
Uživatelům budovy ČSCH bude poskytnuta parkovací průkazka (v době konání schůzí, konferencí
atd. bude členům ČSCH vydávána jednorázová průkazka). Jednorázovou průkazku obdrží i hosté
Sekretariátu ÚV ČSCH. Členové ÚV ČSCH budou mít k dispozici parkovací průkaz.
Dále byla upřesněna situace ohledně majitelů pozemků pod budovou Maškova 1646/3. Členové
ÚV ČSCH se seznámili s dopisem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde byl
vyměřen nájem za část pozemků pod budovou Maškova 1646/3. Užívaných bez právního
(smluvního) vztahu od 2. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Ing. David Rameš byl pověřen jednat o novém
pronájmu těchto pozemků pod budovou, které jsou momentálně ve vlastnictví státu.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/17/1: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše řešením parkování před
budovou ČSCH č. 1646/3 v Praze-Kobylisích ve spolupráci s Městkou policií. Termín –
s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/17/2: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše k jednání s Úřadem státu
v zastupování ve věcech majetkových ve věci pronájmu parcel č. 1033/3 a 1033/13 v k.ú. Kobylisy.
Termín plnění – do 31. 3. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/17/3: ÚV ČSCH schvalujeme proplacení nároku státu v zastupování ve
věcech majetkových za bezsmluvní užívání výše uvedených pozemků ve výši 63.575,- Kč. Termín
plnění – do 25. 3. 2016. Schváleno všemi hlasy.

AD 18) Nemovitost Brno - Lidická: prodloužení nájmu - Lukáš Svoboda

Řešena byla žádost o prodloužení nájmu v budově ČSCH (Brno – Lidická) – nájemce Lukáš
Svoboda. Václav Uličný informoval o stavu nemovitosti a nevyužití jedné místnosti.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/18/1: ÚV ČSCH schvaluje dodatek ke smlouvě s Lukášem Svobodou na
pronájem prostor v budově ČSCH v Brně - Lidické. Zodpovídá – Ing. David Rameš. Termín – do
31. 3. 2016. PRO: 5. ZDRŽEL SE: 1.

Ad 19) Projednání situace v odbornosti kožešinových zvířat a členství ve FurEurope
Referováno bylo o jednání s čelnými představiteli odbornosti chovatelů kožešinových zvířat.
Byla podána informace o poslanecké iniciativě týkající se zákazu faremního chovu kožešinových
zvířat. Ing. Miroslav Kroft se proti tomuto ohradil v dopise zaslaném za ministrovi zemědělství,
text dopisu přednesl Ing. David Rameš. FurEurope je organizace, která sdružuje chovatele
kožešinových zvířat – poskytuje poradenskou činnost, členství v této organizaci je 500 Euro za rok.
Jednáno bylo o členství ČSCH v této organizaci.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/19/1: ÚV ČSCH schvaluje členství ČSCH v organizaci FurEurope
zastupující chovatele kožešinových zvířat. Schváleno všemi hlasy.

Ad 20) Projednání nové smlouvy s firmou Sabe, s.r.o.
Firma Sabe, s.r.o. má i nadále zájem o spolupráci s ČSCH, a to za stejných podmínek jako
dosud. Navíc bude firma inzerovat v časopise Chovatel a dále ročně poskytne příspěvek na
podporu chovatelství. Ing. Ing. David Rameš zajistí informování nižších organizačních složek
ČSCH (web, e-maily), jak získat slevu na poháry od firmy Sabe, s.r.o.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/20/1: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše k jednání s firmou Sabe,
s.r.o. s tím, že dohodne podmínky pro poskytování slev ÚV ČSCH a nižším organizačním složkám,
projedná způsob poskytování slev, dodržování mlčenlivosti, způsob prokazování příslušnosti
k ČSCH a podmínky pro ČSCH prostřednictvím Sekretariátu ÚV ČSCH. Termín plnění – do 13. 4.
2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 21) Projednání umístění fotek členů ÚV ČSCH na webu ČSCH
Jednáno bylo o tom, že webové stránky ČSCH více připomínají firemní web než web zájmové
organizace. Proto bude postupně doplňován např. o fotografie. Nejprve budou zveřejněny
fotografie členů ÚV ČSCH.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/21/1: Členové ÚV ČSCH souhlasí se zveřejněním svých fotografií na webu
ČSCH. Do 13. 4. 2016 zašlou členové ÚV ČSCH svoje fotografie Ing. Davidu Ramešovi, který
zajistí jejich vyvěšení na webu ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 22) Uzávěrky neziskových organizací a jejich uložení
Ing. Václav Krůta referoval o Zákoně č 221/2015 Sb. Je nezbytné prověřit, jestli se uložení
účetní uzávěrky do sbírky listin týká pobočných spolků svazu. Podvojné účetnictví v ČSCH vede
jen hlavní spolek.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/22/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Václava Krůty o Zákoně č.
221/2015 Sb. a o povinnostech z něho vyplývajících.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/22/2: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše prověřením povinností
hlavního a pobočných spolků ČSCH v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze Zákona č.
221/2015 Sb. Termín plnění – do 13. 4. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 23) Různé, diskuse, závěr
Řešen byl široký okruh záležitostí a podnětů, z nichž byly přijaty tyto body usnesení. (Široká
diskuse se rozvinula především ke svolávání veřejných zasedání ÚV ČSCH a k otázce, zdali klíč
pro Valné hromady ČSCH – jeden hlas na započatých 350 členů – platí i pro ústřední konference

delegátů jednotlivých odborností.) Ujednáno bylo, že úvodníky v časopise Chovatel mohou psát
všichni členové ÚV ČSCH.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/1: Jednatel Zverimexu, s.r.o. Martin Kabát, DiS. bude vyzván ke
svolání Valné hromady Zverimexu, s.r.o. neprodleně po zpracování účetní uzávěrky za rok 2015 a
podání daňového přiznání. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/2: ÚV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Davida Rameše týkající se
dotazu Vítězslava Svobody k pořádání okresních (městských) kol OMCH. Text dopisu s odpovědí
připraví tajemnice Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH. Zodpovídá – Ing. Daniela Hořejšová.
Termín plnění – do 13. 4. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/3: Členové ÚV ČSCH dodají tajemníkům odborností podněty ke
zlepšení webových stránek ČSCH. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/4: Na webu ČSCH bude zveřejněný seznam pobočných spolků, u nichž
bude uvedený stav zapisování do spolkového rejstříku. Zodpovídají – Lucie Berná, Kateřina
Popelková. Termín plnění – průběžně (termín aktualizace – jednou za týden). Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/5: ÚV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi prověřit u KB možnosti
snížení poplatků. Termín plnění – do 13. 4. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/6: ÚV ČSCH nebude pořádat veřejná zasedání. Hlasování – PRO
veřejná zasedání 1, PROTI 2, ZDRŽEL SE – 3.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/7: Ing. David Rameš a Lubomír Kesner zpracují harmonogram
opatření pro zprovoznění bezplatné diskuse (pro všechny členy svazu) na webu ČSCH. Termín
plnění – do 13. 4. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/8: Ing. David Rameš zajistí prostřednictvím AK text žaloby, kterou
podal pro neplatnost usnesení Valné hromady ČSCH 2015 k Městskému soudu v Praze Milan
Kotyza. Termín plnění – do 13. 4. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/9: ÚV ČSCH schvaluje poskytování členských průkazů novým členům
zdarma. Termín – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/10: ÚV ČSCH schvaluje doobjednávání nánožních kroužků nejen
formou dobírky, ale i formou prvotního uhrazení na účet. Termín plnění – s okamžitou platností.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/11: ÚV ČSCH ruší usnesení č. 137/18/7b/2015 roku 2015. Zrušené
usnesení se nahrazuje Usnesením 5/ÚV 16/3/23/12. Termín plnění – s okamžitou platností.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/12: ÚV ČSCH schvaluje, že v průběhu běžného roku je možné měnit
hodnotu členské známky pouze povýšením na částku 650 Kč, odpovídajícím způsobem u mladých
chovatelů, přičemž rozdílová známka se nevydává, tzn. pouze ze základní členské známky na
známku s předplatným časopisu Chovatel (při doplacení známky budou dodána chybějící čísla
časopisu Chovatel, budou-li na skladě). Platnost – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/13: ÚV ČSCH schvaluje doobjednávky členských známek cestou
registru ČSCH. Termín plnění – s okamžitou platností. Zodpovídá – Tomáš Marušák. Schváleno
všemi hlasy.
Jednání zakončil Ing. Miroslav Kroft ve 20.06 hodin. Příští jednání se bude konat v Praze dne
13. 4. 2016.
Ing. Václav KRŮTA, v. r.
místopředseda ÚV ČSCH

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

Zapsala: Ing. Eliška Stejskalová
Ověřovatelé: všichni členové ÚV ČSCH
Předáno k ověření: 22. 3. 2016
Ověřování ukončeno: 30. 3. 2016
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a v časopise Chovatel pouze body usnesení.

