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Zápis č. 4/2016
z 6. zasedání Ústředního výboru ČSCH, konaného dne 13. dubna 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
Zaměstnanci Sekretariátu ÚV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ČSCH), Ing. Eliška Stejskalová
(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
4) Kontrola usnesení ze dne 16. 3. 2016
5) Informace o vydání exekučního příkazu vůči JUDr. Michaelu Sonntagovi
6) Stížnost OO ČSCH Vsetín
7) Informace o vypsání výběrového řízení na obsazení pozice tajemník/tajemnice ÚOK
chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců, kožešinových zvířat, okrasného ptactva,
výchovy mladých chovatelů
8) Informace o došlých přihláškách k výběrovému řízení na obsazení pozice ekonom/a/ky
9) Ostatní - jednání se zástupcem Senátu Parlamentu ČR
- ohlašovací povinnost výsledků hospodaření, viz zákon o účetnictví
- povinnost podávat daňová přiznání
10) Diskuse
11) Závěr jednání

Ad 1) Zahájení
Jednání zahájil v 10.30 hod. Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚV ČSCH, jenž také celé další jednání
vedl. Zasedání bylo svoláno na základě e-mailem rozeslané pozvánky; z jednání byl pořízen zvukový
záznam. Ing. Miroslav Kroft vyzval přítomné ke konstruktivnímu jednání.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/1/1: Účastníci jednání vzali na vědomí výzvu Ing. Miroslava Krofta ke
konstruktivnímu jednání.

Ad 2) Schválení programu jednání
Vzhledem k tomu, že k navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, byl
program schválen beze změn.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/2/1: ÚV ČSCH schvaluje program zasedání tak, jak byl uvedený v pozvánce
na jednání. Schváleno všemi hlasy.

Ad 3) Schválení zapisovatele
Schváleno bylo, že zápis z jednání zpracuje Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou opět
všichni členové ÚV ČSCH. Poslední kolo ověřování provedou statutární zástupci ČSCH.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/3/1: Zápis z 6. 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 16. 3. 2016
Nejprve byla provedena kontrola nesplněných bodů usnesení z předchozích jednání ÚV ČSCH.
(Body trvalé /do odvolání/ nejsou při každé kontrole usnesení projednávány.)
-

-

-

-

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 (Klíče od budovy Sekretariátu ÚV
ČSCH byly předány 5. 12. 2015. DOSUD NESPLNĚNO - 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.
Účetní firma navrhne do směrnice nejen body nezbytně nutné, ale i doporučující.)
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. (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 (oprava termínu – na
roky 2017 až 2019). 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.
(SPLNĚNO nahlášení zástupců. TRVÁ ÚKOL jednat s VLL - nová změna termínu do 30. 6. 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. (USNESENÍ SE RUŠÍ, do
souladu se dávají všechna usnesení týkající se CV. Schváleno všemi hlasy.)
- 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, účetní firma dosud neposkytla nezbytné doklady. 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. (SPLNĚNO.)
- 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. Poznámka – do 13. 4. 2016 neobdržel ČSCH od MZe ČR
rozhodnutí o přidělení dotace na tento účel.)
- 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 16/2/13/15: 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.)
Následovala kontrola usnesení z březnového jednání ÚV ČSCH:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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. (PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ. Zároveň se
RUŠÍ nařízení, ukládající smazat zvukový záznam po uplynutí jednoho měsíce od konání
zasedání.)
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/2/1: ÚV ČSCH schvaluje doplněný program pátého jednání ÚV
ČSCH konaného dne 16. 3. 2016. (NEUKLÁDACÍ USNESENÍ.)
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/3/1: Zápis z 5. jednání ÚV ČSCH zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚV ČSCH. (SPLNĚNO.)
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.
(SPLNĚNO, zjištěna dlužná částka 161.600,- Kč, domluven splátkový kalendář, úhrada dluhu
do 31. 12. 2018.)
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. (NEUKLÁDACÍ
USNESENÍ.)
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. (SPLNĚNO.)
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. (ÚKOL TRVÁ.)
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/6/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Davida Rameše o
vyřizování dotací MZe ČR v roce 2016. (NEUKLÁDACÍ USNESENÍ.)
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. (ÚKOL
TRVÁ. Místo konání Rumburk, Rekreační středisko NATURA, odpovědný vedoucí OMCH
bude Vlastimil Jura st. Dále byly schváleny změny pro dopracování smlouvy o ubytování
účastníků. Zodpovídá – Ing. David Rameš. Schváleno všemi hlasy.)
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. (Dne 13. 4. 2016 byl předložen
návrh rezervační smlouvy, členové ÚV ČSCH ji budou připomínkovat do 17. 4. 2016, poté
smlouvu podepíší statutární zástupci ČSCH.)
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.
(ÚKOL TRVÁ.)
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. (ÚKOL TRVÁ.)
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. (ÚKOL TRVÁ, probíhá průběžné shromažďování potřebných
dokumentů.)
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.
(NEUKLÁDACÍ USNESENÍ.)
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. (Změna termínu do 11. 5. 2016. ÚKOL TRVÁ.)
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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. (SPLNĚNO, předáno.)
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. (SPLNĚNO, předáno.)
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. (Záležitost je v jednání ČMKÚ.)
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. (V JEDNÁNÍ, ČMKU požaduje smlouvu od 1. 5.
2016.)
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. (V ŘEŠENÍ.)
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. (SPLNĚNO,
připravuje se nájemní smlouva.)
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. (SPLNĚNO.)
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. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/19/1: ÚV ČSCH schvaluje členství ČSCH v organizaci Fur Europe
zastupující chovatele kožešinových zvířat. (SPLNĚNO.)
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. (ÚKOL TRVÁ.)
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. (SPLNĚNO.)
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. (NEUKLÁDACÍ
USNESENÍ.)
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. (SPLNĚNO, samostatný bod
jednání.)
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. (SPLNĚNO.)
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. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/3: Členové ÚV ČSCH dodají tajemníkům odborností podněty ke
zlepšení webových stránek ČSCH. Termín plnění – s okamžitou platností. (PLNĚNO
průběžně.)

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).
(SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO, žádost odeslána.)
- USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/6: ÚV ČSCH nebude pořádat veřejná zasedání. Hlasování – PRO
veřejná zasedání 1, PROTI 2, ZDRŽEL SE – 3. (Znovu jednáno v bodě „Diskuse“.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (NESPLNĚNO, soud odmítnul AK
vydat text žaloby, řešeno v jiném bodě jednání.)
- USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/9: ÚV ČSCH schvaluje poskytování členských průkazů novým
členům zdarma. Termín – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy. (TRVALÝ ÚKOL.)
- 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. (TRVALÝ ÚKOL.)
- USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/11: ÚV ČSCH ruší usnesení č. 137/18/7b/2015 z roku 2015 (text:
ÚV ČSCH ukládá GS zaslat na nižší organizační složky svazu informaci, že v průběhu
roku není možné měnit nominální hodnotu členské známky). Zrušené usnesení se nahrazuje
Usnesením 5/ÚV 16/3/23/12. Termín plnění – s okamžitou platností. (SPLNĚNO.)
- 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.
(TRVALÝ ÚKOL.)
- USNESENÍ 5/ÚV 16/3/23/13: ÚV ČSCH schvaluje doobjednávky členských známek cestou
registru ČSCH. Termín plnění – s okamžitou platností. Zodpovídá – Tomáš Marušák.
(TRVALÝ ÚKOL.)
K některým bodům jednání bylo znovu diskutováno, přijaty byly následující nové body usnesení.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/4/1: ÚV ČSCH jmenuje do pracovní skupiny, která bude s VLL jednat o
pořádání CV v letech 2017 až 2019, tyto členy: za odbornost chovatelů králíků – MVDr. Miloslav
Martinec, Ph.D., holubů – Pavel Wieder, drůbeže – Ivan Pavel, okrasného ptactva – Ing. Jiří
Čumíček, zpěvných kanárů – RNDr. Pavel Pivoňka, koček – Eva Hlaváčková, kožešinových zvířat –
Ing. Jan Kaplan, morčat a jiných drobných hlodavců – Mgr. Bc. Andrea Kroftová, mladí chovatelé –
Jana Nováčková, Králičí hop – Ing. Lada Šípová. Za ÚV ČSCH se jednání zúčastní vždy alespoň
jeden ze statutárních zástupců ČSCH, dále Lubomír Kesner, Josef Vilhelm a Ing. David Rameš.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/4/2: ÚV ČSCH zcela výjimečně schvaluje sídlo ČSCH, ZO chovatelů norků a
lišek Vítějez, okres Svitavy, na adrese Maškova 3, Praha 8 (z důvodu perzekuování chovatelů těchto
zvířat částí veřejnosti). Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/4/3: ÚV ČSCH schvaluje Lubomíra Kesnera pověřeným členem za svazovou
diskusi a Tomáše Marušáka jako administrátora. Platnost – s okamžitou platností. PRO – 5,
ZDRŽEL SE – 1.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/4/4: ÚV ČSCH schvaluje přijaté změny v pravidlech pro diskusní fórum.
(Příloha č. 1). Zároveň se ruší Usnesení č. 4/ÚV 16/2/11/1 – prvotní verze pravidel pro diskusní
fórum. Schvaluje se přihlašovací formulář do diskuse s vysvětlujícím textem (Příloha zápisu č. 2).
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 6/ÚV 4/4/5: ÚV ČSCH zmocňuje Ing. Davida Rameše k vyzvednutí textu žaloby Milana
Kotyzy na ČSCH. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
-

Ad 5) Informace o vydání exekučního příkazu vůči JUDr. Michaelu Sonntagovi
Ing. David Rameš informoval, že soud vydal exekuční příkaz, na základě úhrady byl předmět
úhrady vypořádaný a exekuční příkaz zrušený. Záležitost je tímto vyřešena.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/5/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Davida Rameše o vydání
exekučního příkazu vůči JUDr. Michaelu Sonntagovi a dalším vypořádání této záležitosti.

Ad 6) Stížnost OO ČSCH Vsetín
Ing. Miroslav Kroft referoval o stížnosti OO ČSCH na způsob placení členských známek a
vydávání průkazů novým členům. Přednesl koncept odpovědi – s novým evidenčním programem se
bude řešit jiný způsob přidělování evidenčních čísel. V řešení je také členská průkazka jako čipová
karta.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/6/1: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Davida Rameše
k sepsání odpovědi na stížnost OO ČSCH Vsetín. Termín plnění – do 20. 4. 2016. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 7) Informace o vypsání výběrového řízení na obsazení pozice tajemník/tajemnice ÚOK
chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců, kožešinových zvířat, okrasného ptactva, výchovy
mladých chovatelů

Ing. David Rameš informoval o vypsaném výběrovém řízení na místo tajemníka/tajemnice
několika ÚOK. S výběrovým řízením nebylo možné otálet, zaměstnankyně z důvodu rizikového
těhotenství může brzy odejít do pracovní neschopnosti a následně na mateřskou dovolenou.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/7/1: ÚV ČSCH jmenuje členy výběrové komise pro výběr
tajemníka/tajemnice ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců, kožešinových zvířat,
okrasného ptactva a výchovy mladých chovatelů: Ing. Václav Krůta, Slavomír Brožek, Ing. David
Rameš, Mgr. Bc. Andrea Kroftová, Ing. Jiří Čumíček. Schváleno všemi hlasy.

Ad 8) Informace o došlých přihláškách k výběrovému řízení na obsazení pozice ekonom/a/ky
Ing. David Rameš referoval, že k výběrovému řízení byly doručeny dvě přihlášky mající veškeré
náležitosti a jedna přihláška, jež není zcela kompletní. Uzávěrka přihlášek byla 31. 3. 2016. Ústní
pohovor se uskuteční 28. 4. 2016 od 14.00 hodin. Pozváni budou postupně všichni tři zájemci.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/8/1: Výběrové řízení na obsazení pozice ekonoma/a/ky se uskuteční dne 28.
4. 2016 v Praze. Členy výběrové komise budou všichni členové ÚV ČSCH, Václav Uličný a Ing.
David Rameš. Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) Ostatní
■ Jednání se zástupcem Senátu Parlamentu ČR - Ing. Miroslav Kroft a Ing. Václav Krůta jednali
s poradcem předsedy senátu Mgr. Vacíkem, který požádal o setkání. Předseda Senátu Milan Štěch
projevil zájem zaštítit celostátní výstavu drobného zvířectva, věnoval by ceny třem hlavním
odbornostem. Nabízí i možnost využít prostory Senátu pro některé slavností akce ČSCH, například
předávání nejvyšších svazových vyznamenání nebo vyhlašování výsledků OMCH.
■ Ohlašovací povinnost výsledků hospodaření, viz zákon o účetnictví – Ing. Miroslav Kroft
referoval, že je nutné projít celý novelizovaný účetní zákon, který upravuje kategorizaci účetních
jednotek. Naše pobočné spolky se (pravděpodobně) nemůžou dostat do jiné kategorie, než je mikro.
Povinnosti mikroúčetních jednotek = našich pobočných spolků: mají IČ – vztahují se na ně zákony o
účetnictví a musejí vést účetnictví. (Některé pobočné spolky vlastní budovy, pozemky, fundus – je
proto nutné ocenění majetku.) Každý spolek musí vědět, do které kategorie spadá. Ty pobočné

spolky, které nejsou plátci DPH - nemají za rok příjem tři milióny a majetek nepřesáhne tři miliony mohou vést jednoduché účetnictví. Jeho součástí jsou výdaje, příjmy, majetky a závazky. (Podvojné
účetnictví – může se vést v celém rozsahu nebo v zjednodušeném rozsahu.) Účetní uzávěrka –
veškeré listiny se předávají ve formátu pdf. Do formátu pdf převede uzávěrku účetní program, který
ji přehraje do elektronické podatelny na soud. Není umožněno, aby se účetní uzávěrka předávala
klasickou poštou (jen elektronicky na soudní podatelnu). Účetní období 2015 – uzávěrka se předává
do 31. 3. 2017. Je nezbytné informaci o tomto poskytnou pobočným spolkům ČSCH.
■ Povinnost podávat daňová přiznání – Ing. Miroslav Kroft informoval o novele zákona o účetnictví
(zákon č. 563/1991 Sb.) upravující DPH právnických osob. Poplatníkem daně DPH je právnická
osoba – dle § 17 - a veřejně prospěšný poplatník. Hlavní činnost je činnost, která není podnikání (ve
Stanovách ČSCH nikde není podnikání). Do hlavních činností ČSCH je proto nezbytné zpět navrátit
výstavy a výstavnictví – jinak by se musely platit daně. U veřejně prospěšného poplatníka (výdaje
vyšší než příjmy, příjmy z veřejných rozpočtů). U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem
daně – příjem z reklamy, příjem z nájemného (s výjimkou nájmu státního majetku), příjem
z členského příspěvku. Daňové přiznání se nemusí podávat, pokud výdaje překračují příjmy u
veřejně prospěšného poplatníka, pokud má příjmy, jež nejsou předmětem daně, příjmy osvobozené
od daně, nebo příjmy z nich, je vybírána daň srážkou. Pokud je výsledek kladný – musí se podávat
daňové přiznání - je to základ daně. Sazba daně je 19 % - částka se neplatí, protože jsme veřejně
prospěšný poplatník. Daň se neplatí, ale v následujícím období se musí proinvestovat v hlavní
činnosti. (Pokud je kladný výsledek pouze z členských příspěvků – tak nemusí, protože je
osvobozený od daně.) Pokud je záporný výsledek, FÚ nebude nic požadovat. Pokud je kladný
výsledek, musí se daňové přiznání podávat, i když se daň neplatí – osvobození. Z vedlejší činnosti se
vždy daňové přiznání podává. Hospodářský výsledek je jenom jeden. (Dar – je lépe nazvat jinak,
darovací smlouva, daně…)
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/9/1: Materiál zpracovaný Ing. Miroslavem Kroftem, týkající se ohlašovací
povinnosti hospodářského výsledku, doplní Ing. David Rameš a zpracuje do srozumitelné formy. Poté
rozešle nižším organizačním složkám ČSCH. Termín plnění – do 22. 4. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/9/2: Ing. Miroslav Kroft převede do podoby srozumitelné pro nižší
organizační složky ČSCH informace o povinnosti podávat daňové přiznání. Termín plnění – do 11. 5.
2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 10) Diskuse
Ing. David Rameš informoval o průběhu jednání s firmou Tonak, zastoupenou panem Juříkem. Za
ČSCH se jednání účastnili Ing. Václav Krůta, Josef Vilhelm a Ing David Rameš. Konečný návrh příspěvek Tonaku pro ČSCH ve výši 200.000,- Kč. Podmínkou je využití 40.000,- Kč na podporu
MCH v souvislosti s OMCH a 40.000,- Kč na podporu vystavovatelů při CV. Obšírně diskutováno
bylo o některých úpravách smlouvy – do smlouvy bude doplněno:
- v odstavci Preambule odstavec a) …v ČR a z něj mimo jiné… Schváleno všemi hlasy.
- v odstavci I. doplnit název Povinnosti ČSCH… Schváleno všemi hlasy.
- v odstavci I. doplnit …společnost Tonak a.s. a bude shodný s Preambulí této
smlouvy…Schváleno všemi hlasy.
- v odstavci II. doplnit název Povinnosti Tonak a.s. …Schváleno všemi hlasy.
- v odstavci III. hlasováno o době platnosti smlouvy (na dobu neurčitou) …PRO 5, PROTI 1.
- Na všech uzavíraných smlouvách s ČSCH bude vždy uvedeno hůlkovým písmem u podpisů
jména podpisujících…Schváleno všemi hlasy.
Jednáno bylo o mimořádné Valné hromadě ČSCH (dále jen MVH). Podklady k jednání a program
budou rozeslány do 28. 4. 2016. Následně byl schválen program MVH 2016. Dále Josef Vilhelm a
Ing. David Rameš informovali o stavu nemovitosti v Holohlavech, pozemek patří obci, jež má

předkupní právo na nemovitost. Řešena byla záležitost dalšího poskytování svazových výstavních
programů a programů na tvorbu rodokmenů. Lubomír Kesner znovu předložil návrh o všech
veřejných zasedáních ÚV ČSCH, včetně možných pravidel pro účastníky těchto zasedání, návrh po
proběhlé diskusi z jednání stáhnul.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/10/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informaci Ing. Davida Rameše o jednáních
s firmou Tonak a návrhu smlouvy s ČSCH.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/10/2: ÚV ČSCH schvaluje program jednání mimořádné Valné hromady
ČSCH, konané dne 28. 5. 2016 v Praze. Schváleno všemi hlasy. Program:
Zahájení
Volba mandátové, návrhové a volební komise, zapisovatele, ověřovatelů a jejich schválení
Seznámení s návrhem programu a jednacím řádem a jejich schválení
Zpráva mandátové komise
Projednání prodeje nemovitosti v Praze-Sedleci
Seznámení s volebním řádem (platný z minulých voleb)
Představení kandidátů
Diskuse ke kandidátům do ÚV ČSCH a ÚKK ČSCH
Dovolby do ÚV ČSCH a ÚKK ČSCH
Přestávka na oběd (může být přesunuta dle potřeby)
Vyhlášení výsledků voleb
Zpráva Komise pro přípravu návrhu Stanov ČSCH
Projednávání návrhu Stanov ČSCH a diskuse k nim
Zpráva mandátové komise
Hlasování o konečném návrhu Stanov ČSCH
Návrh na usnesení
17. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

USNESENÍ 6/ÚV 16/4/10/3: ÚV ČSCH bere na vědomí informace Josefa Vilhelma a Ing. Davida
Rameše ke stavu nemovitosti v Holohlavech.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/10/4: ÚV ČSCH bude dále poskytovat výstavní program ČSCH a program
na tvorbu rodokmenů ČSCH, ovšem s upozorněním, že je to bez záruky, neboť nejsou již
podporovány. Zodpovídá – Josef Vilhelm. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/10/5: ÚV ČSCH schvaluje dvakrát do roka veřejná společná zasedání ÚV
ČSCH a zástupců ÚOK. Termín plnění – počínaje rokem 2016. PRO - 5, ZDRŽEL SE – 1.
USNESENÍ 6/ÚV 16/4/10/6: Schválena byla pravidla pro účast na veřejných zasedáních (Příloha č.
3). Termín plnění - počínaje rokem 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 11) Závěr jednání
Jednání ukončil ve 20.05 hod. Ing. Miroslav Kroft. Příští zasedání ÚV ČSCH se bude konat dne
11. 5. 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: 18. 4. 2016
Ověřování ukončeno: 27. 4. 2016
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a v časopise Chovatel pouze
body usnesení.

Příloha zápisu č. 1

Pravidla a podmínky diskusního fóra www.cschdz.eu
Přístup do svazové diskuse je umožněn všem členům ČSCH, kteří mají pro příslušný rok zaplacený
členský příspěvek (uhrazenou členskou známku). Přístup není zpoplatněný. Zájemce o přístup do
této uzavřené svazové diskuse vyplní formulář a nejpozději do 15 pracovních dnů mu bude zaslán na
uvedený kontaktní e-mail platné přístupové heslo a jméno - pro daný rok.
V diskusi je možné vytvářet jednotlivá témata týkající se dění v ČSCH, ale i témata obsahující přímo
chovatelské téma vyplívající z vlastní zkušenosti a mapující problémy v chovech drobného zvířectva.
Do jednotlivých témat je možné postupně přikládat další otázky, návrhy, podněty, doporučení a
následné odpovědi jednotlivým diskutujícím. Doporučujeme přikládat své příspěvky do již
vytvořených témat, pro lepší orientaci diskutujících.
V diskusním fóru je zakázáno vkládat příspěvky:
1. porušující zákony České republiky a Stanovy ČSCH;
2. se soukromou a komerční inzercí, včetně reklamy;
3. obsahující osobní údaje jednotlivců (rodná čísla, datum narození atd.);
4. s vědomě zavádějícím obsahem, nebo nepravdy;
5. s urážlivým obsahem, napadající jednotlivé diskutující, nebo ostatní členy ČSCH.
Další ustanovení diskuse:
1. Za obsah vložených příspěvků nenese provozovatel tohoto webu zodpovědnost.
2. Určený administrátor diskuse má právo vymazat vložený příspěvek jednotlivce, pokud
porušuje pravidla této diskuse. O porušení pravidel, rozhoduje pověřený člen ČSCH.
3. Při opakovaném porušování pravidel může administrátor zablokovat přístup tomuto
diskutujícímu. V těchto případech zůstane datum a jméno diskutujícího v tématu
s upozorněním o vymazání jeho nevhodného příspěvku.
4. Každý diskutující má právo upozornit pověřeného člena ČSCH na porušení pravidel této
diskuse na e-mail: ara.osek@seznam.cz
5. Je zakázáno kopírování jednotlivých příspěvků a následné šíření mimo tuto diskusi.
6. Vkládání fotografií a příloh není zatím možné.
7. Jednotlivé složky ČSCH mohou vkládat upoutávky a odkazy na své výstavy a ostatní akce
pořádané v rámci své činnosti.
8. ÚV ČSCH má právo na změnu těchto pravidel – schválením nového usnesení.
Schváleno usnesením ÚV ČSCH č. 6/ÚV 16/4/4/4 ze dne 13. 4. 2016
(Zároveň se ruší Usnesení č. 4/ÚV 16/2/11/1 – prvotní verze pravidel pro diskusní fórum.)

Pro přihlášení je potřeba vyplnit přihlašovací formulář, kde bude vystaveno heslo a přístupové
jméno.
Na Sekretariátu ÚV ČSCH bude provedena kontrola, zda je žadatel o přístup do diskuse členem
ČSCH - v daném kalendářním roce.

Příloha zápisu č. 2

Postup pro přístup na svazovou diskusi:
Vyplněním tohoto formuláře a odesláním Sekretariátu ÚV ČSCH poštou na adresu: Český svaz
chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8–Kobylisy nebo jako naskenovaný dokument na e-mail
admin@cschdz.eu, získáte do 15 pracovních dnů přístupové heslo a jméno do svazové diskuse.
Zároveň tímto potvrzujete svůj souhlas s pravidly a podmínky této diskuse.

Přihlašovací formulář do diskuse na stránkách www.cschdz.eu

Člen ČSCH ZO
Jméno a příjmení diskutujícího

Podpis žadatele a
souhlas s podmínkami
diskuse

(uveďte organizaci)

E-mailová adresa diskutujícího

Poštovní adresa diskutujícího

Přístupové jméno

Heslo

PŘIDĚLIL:
DATUM A PODPIS:

Příloha zápisu č. 3

Pravidla pro účastníky na veřejném zasedání ÚV ČSCH:
Dle schváleného Usnesení ÚV ČSCH č. 6/ÚV 16/4/10/6 ze dne 13. 4. 2016 má každý právoplatný
člen ČSCH možnost se účastnit zasedání ÚV ČSCH s tím, že bude dodržovat stanovená pravidla:
1. Svoji účast na zasedání musí nahlásit 5 dní předem na Sekretariát ÚV ČSCH (zajištění místa
v zasedací místnosti a občerstvení, občerstvení je zpoplatněno - dle výběru v den konání
zasedání).
2. Před vstupem do zasedací místnosti předloží účastník zasedání platnou členskou legitimaci
s vylepenou fotografií a platnou členskou známkou pro příslušný rok. Účast bude umožněna
pouze právoplatným členům ČSCH v daném roce bez výjimky (doprovod a podobně).
3. Kontrolu údajů o účastníkovi zasedání provede pověřený člen Sekretariátu ÚV ČSCH, poté
se účastník zapíše do prezenční listiny, kde svým podpisem potvrdí souhlas s pravidly svojí
účasti na tomto jednání.
4. Účastník zasedání nevstupuje svým verbálním ani gestikulačním projevem do jednání členů a
hostů.
5. Účastník zasedání může být předsedajícím schůze požádán o opuštění jednací místnosti
v případě potřeby uzavřeného jednání na dobu k tomu potřebnou.
6. Při porušení některých pravidel bude účastník zasedání vyzván předsedajícím k opuštění
tohoto jednání a účastník tak ihned učiní.
7. Veškeré náklady spojené s účastí na tomto jednání jsou hrazeny z vlastních prostředků
účastníka jednání.

