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Zápis č. 7/2016
z 9. zasedání Ústředního výboru ČSCH, jež bylo veřejné, konaného dne 13. července 2016
v Sekretariátu ÚV ČSCH v Praze
Přítomni:
ÚV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft, Ing. Václav Krůta, Slavomír Brožek, Josef Buršík, Lubomír Kesner,
Dagmar Kičurová, Josef Vilhelm (100 % účast, jednání bylo usnášeníschopné)
ÚKK (ÚRK) ČSCH: RSDr. Jaroslav Hron, člen ÚKK ČSCH
Zaměstnanci Sekretariátu ÚV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ČSCH), Ing. Eliška Stejskalová
Hosté: Pavel Hrubeš, Ivan Pavel (oba ÚOK CH drůbeže), Jindřich Šíp ml. (ÚOK CH králíků), Mgr. Bc.
Andrea Kroftová (ÚOK CH morčat a jiných drobných hlodavců), Mgr. Zuzana Maršíčková (ÚOK CH
koček), Ing. Lada Šípová (Králičí hop), Jana Nováčková (Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH) – hosté
přítomni do bodu č. 8, Iva Sikorová (Nomita, s.r.o.) – přítomna při projednávání bodu č. 9
Omluven: Václav Uličný, předseda ÚKK ČSCH
(Poznámka – značení usnesení: číslo zasedání ÚV ČSCH, pořadí jednání v daném roce, číslo bodu programu,
číslo usnesení v rámci programu.)

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Kooptace nového člena ÚV ČSCH
3) Schválení programu jednání
4) Schválení zapisovatele
5) Projednání výstavních podmínek CV 2016 v Lysé nad Labem
6) Projednání nabídek výstavišť na pořádání CV v letech 2017 - 2019
7) Kontrola usnesení ze dne 8. 6. 2016
8) Právní záležitosti
9) Projednání podmínek ukončení smlouvy s NOMITA, s.r.o. dohodou
10) Projednání obdržených nabídek oprav vybraných nemovitostí
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr jednání

Ad 1) Zahájení
Jednání svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚV ČSCH.
Rokování zahájil v 10.10 hod. a dále ho také vedl, nejprve uvítal hosty. Z jednání byl pořízen
zvukový záznam, který bude po dobu jednoho roku uložený v Sekretariátu ÚV ČSCH. Z tohoto
bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení.

Ad 2) Kooptace nového člena ÚV ČSCH
Představena byla Dagmar Kičurová, navržená jako další členka ÚV ČSCH. Hlasováno bylo o
jejím přijetí formou kooptace.

USNESENÍ 9/ÚV 16/7/2/1: ÚV ČSCH schvaluje Dagmar Kičurovou jako další členku ÚV ČSCH
přijatou kooptací. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno pěti hlasy (jeden člen ÚV ČSCH
nebyl dosud přítomen).

Ad 3) Schválení programu jednání
K jednání nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky, dále se jednalo dle programu
uvedeného v pozvánce.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/3/1: ÚV ČSCH schvaluje program jednání. Schváleno šesti hlasy.

Ad 4) Schválení zapisovatele
Zápis z jednání vypracuje Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚV ČSCH.
Poslední kolo ověřování provedou statutární zástupci ČSCH. (Od bodu č. 4 byl na jednání přítomen
i Josef Vilhelm, člen ÚV ČSCH.)
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/4/1: Zápis z jednání ÚV ČSCH č. 7/2016 zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚV ČSCH. Termín plnění – do třiceti dnů. Schváleno všemi, to
znamená sedmi, hlasy.

Ad 5) Projednání výstavních podmínek CV 2016 v Lysé nad Labem
Ing. David Rameš informoval o úpravách smlouvy na celostátní výstavu drobného zvířectva
(dále jen CV), doplnění připomínek a vstřícných krocích výstaviště v Lysé nad Labem. Ivan Pavel
vznesl připomínku k tomu, že na celostátní výstavě mláďat (dále jen CVM) bude drůbež umístěna ve
voliérách v počtu 1,1. Vysvětlena byla situace s nedostatkem výstavního fundusu. Výstaviště
v Olomouci i ČSCH má zájem přistoupit k situaci operativně. Pro nepřítomnost zástupců odbornosti
chovatelů králíků a holubů byla tato část jednání přesunuta na později.
Po příchodu zástupce ÚOK CHK bylo dále jednáno o CVM. Projednána byla účast ostatních
odborností a vystavení ukázkových expozicí. Soutěž v Králičím hopu bude při CV a CVM
organizována přes ÚV ČSCH. Jednáno bylo o druhém ročníku Mistrovství ČR v chovu drobného
zvířectva – ponechány budou stávající podmínky. Tituly Mistr ČR a Šampión ČR budou udělovány
dle propozic jednotlivých odborností.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/5/1: Schváleny byly podmínky CV 2016, doplněné o připomínky ÚOK
CHD. Na konci těchto podmínek bude uvedený odstavec - doprovodnými expozicemi budou expozice
koček, zpěvných (harckých) kanárů, kožešinových zvířat, exotického ptactva, Králičího hopu (při
CVM a CV proběhne i soutěž). Schváleno všemi hlasy.

Ad 6) Projednání nabídek výstavišť na pořádání CV v letech 2017 – 2019
Zrekapitulovány byly odpovědi oslovených výstavišť. Žádná nižší organizační složka ČSCH o
pořádání CV nepožádala. Výstaviště v Brně a Ostravě nemají zájem pořádat CV ve vlastní režii,
výstaviště v Olomouci nemá zatím pro CV potřebnou kapacitu. O pořádání CV mají zájem tři
výstaviště: v Českých Budějovicích, Lysé nad Labem, Praze-Letňanech, která postupují do užšího
výběru. Ing. David Rameš obešle tato tři výstaviště s dotazy na další upřesňující podmínky pro
pořádání CV.
- Odbornost chovatelů králíků - nemá vyhraněný názor na místo konání CV.
- Odbornost chovatelů drůbeže - u expozice drůbeže je za poslední roky špatný názor na
výstaviště v Lysé nad Labem. Zástupci ÚOK CHD se vyjádřili pro výstaviště v Českých
Budějovicích nebo v Praze-Letňanech. Pokud by CV byla v Lysé nad Labem, nesmí se
opakovat situace z předešlých let – rozdělená expozice drůbeže, část umístěná v nevhodných
klecích.

Odbornost chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců - v roce 2017 se bude konat
Evropská výstava morčat – může být vystaveno až 600 zvířat. Praha je zajímavější pro
cizince, je možnost spojit CV s další výstavou.
- Odbornost chovatelů koček – kočky potřebují speciální podmínky a oddělený výstavní
prostor, na CV bude jen ukázková expozice. Zástupce odbornosti navrhl střídání místa
konání CV.
- Zástupci Králičího hopu – CV pořádat pod hlavičkou ÚV ČSCH, zavést tradici a prestiž CV.
- Zástupci odbornosti chovatelů zpěvných kanárů a okrasného a exotického ptactva – na
jednání nebyli přítomni, na dřívějším zasedání přislíbili propagační expozice na CV.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/6/1: Ing. David Rameš napíše dopis s doplňujícími dotazy výstavišti
v Českých Budějovicích, Lysé nad Labem a Praze-Letňanech a s informací o tom, že byly vybrány do
užšího výběru coby pořadatelé CV v letech 2017 – 2019. Termín plnění - do 31. 8. 2016. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/6/2: S výstavištěm v Českých Budějovicích, Lysé nad Labem a PrazeLetňanech bude dále jednat přípravná komise ve složení: Ing. Václav Krůta, Slavomír Brožek, Ing.
David Rameš, Lubomír Kesner, Josef Vilhelm. Termín plnění – do 31. 10. 2016. Schváleno všemi
hlasy.
-

Ad 7) Kontrola usnesení ze dne 8. 6. 2016
Nejprve byla provedena kontrola nesplněných bodů usnesení z předešlých jednání ÚV ČSCH.
(Body trvalé /do odvolání/ nejsou při každé kontrole usnesení projednávány.)
- Usnesení 136/18/6a/2015 – Nemovitost v Roudnici nad Labem (ÚKOL TRVÁ – plnění do
31. 8. 2016. Majetková komise ÚV ČSCH nemovitost navštívila a napsala doporučení. Po
nájemci bude vymáhán, na základě vyúčtovaní, nedoplatek za vodu – od roku 2014.)
- 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.
(SPLNĚNO. Ve splátkovém kalendáři bude uhrazena dlužná částka za nájemné a za pojištění
v původně sjednané výši.)
- 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. 7. 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. (ÚKOL TRVÁ. Věc bude řešena ve spolupráci s Majetkovou komisí
ÚV ČSCH. Další změna termínu – do 31. 8. 2016.)
- 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, provedeno sečení a úklid venkovních prostor
nemovitosti, dále zdokumentován vnitřní prostor budovy.)
- 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. Další změna termínu – do 31. 8. 2016. (Podklady byly již dodány, přizvaný
Slavibor Petržílka sestavil dopis, jenž byl odeslán.)
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/4/3: Jednání Valné hromady Zverimex s.r.o. se za ČSCH zúčastní
Ing. Miroslav Kroft a Ing. Václav Krůta (náhradníci: Slavomír Brožek, Josef Vilhelm).
(SPLNĚNO.)

USNESENÍ 7/ÚV 16/5/8/1: ÚV ČSCH schvaluje smlouvu s Výstavištěm Lysá nad Labem,
s.r.o. týkající se pořádání Celostátní výstavy drobného zvířectva Chovatel 2016. Přílohou ke
smlouvě budou výstavní podmínky, objednávky permanentek a zajištění svozu.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/9/2: Každý člen ÚV ČSCH do příštího jednání ÚV ČSCH zpracuje
návrh podmínek na pořádání CV v letech 2017 až 2019 pro uzavření smlouvy. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/10/2: Ing. David Rameš připraví do příštího jednání ÚV ČSCH
návrh podmínek pro činnost posuzovatelů, členů ČSCH, na výstavách. Asociace chovatelů
exotického ptactva, z.s. a rovněž na výstavách Klubu přátel exotického ptactva, z.s.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 7/ÚV 16/5/13/1: ÚV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zrevidovat pojistné
smlouvy tak, aby byla pojištěna i škoda na finanční hotovosti. Do okna zasedací místnosti,
kudy vnikli zloději, bude vsazena mříž. Budova Sekretariátu ÚV ČSCH bude zajištěna
kamerovým systémem. (Mříž vsazena, nabídky na kamerový systém předloženy. TRVÁ úkol
zrevidování pojistných smluv.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚV ČSCH dne 8. 6. 2016.
- USNESENÍ 8/ÚV 16/6/4/1: Ing. David Rameš projedná návrh smlouvy od firmy D.A.S.
(pojišťovna právní ochrany). Smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2016. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 8/ÚV 16/6/4/2: Ing. David Rameš osloví (kromě již oslovené KB) ČSOB,
Českou spořitelnu a Českomoravskou stavební spořitelnu ohledně možného uložení a
zhodnocení finančních prostředků na centrálních účtech ČSCH. Termín plnění – do příštího
jednání ÚV ČSCH. (SPLNĚNO, nabídnuty téměř shodné podmínky.)
- USNESENÍ 8/ÚV 16/6/4/4: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše vyhlášením
poptávkového řízení a oslovením minimálně třech firem na stavební práce v objektech Brno
– Plotní (budova, tiskárna), Brno – Lidická (budova a obvodová zeď) na základě
předložených slepých rozpočtů. Termín plnění – aby byly nabídky k dispozici do 4. 7. 2016.
Na webu ČSCH budou zveřejněny obecné podmínky výběrového řízení. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 8/ÚV 16/6/4/5: Schvaluje nabídku firmy Confirmex, s.r.o. na instalaci
kamerového systému do budovy Sekretariátu ÚV ČSCH za 29.372,- Kč včetně DPH.
(SPLNĚNO, kamerový systém instalován.)
- USNESENÍ 8/ÚV 16/6/5/1: ÚV ČSCH se ohradí proti zrušení ochranné známky
„Zverimex“. Termín plnění - do příštího jednání ÚV ČSCH. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 8/ÚV 16/6/7/1: ÚV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi zaslat firmě Nomita,
s.r.o. návrh dohody o ukončení spolupráce dohodou. Termín plnění – do 15. 6. 2016.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/6: ÚV pověřuje Ing. Davida Rameše zajištěním kopie kupní
smlouvy z katastru nemovitostí – budova v Postoloprtech. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/7: Pověřuje Josefa Vilhelma nejpozději do 13. 6. 2016 zajistit
vyhotovení energetického štítku k prodávané nemovitosti Praha-Sedlec. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/8: ÚV ČSCH schvaluje prodej nemovitosti v Holohlavech
obecnímu úřadu za částku 1000,- Kč a náklady spojené s prodejem (bez dalších nákladů pro
ČSCH). Zodpovídají Ing. David Rameš a Josef Vilhelm. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/9: ÚV ČSCH ukládá Ing. Davidu Ramešovi připravit do příštího
jednání ve spolupráci s ekonomkou ČSCH návrh limitu pokladní hotovosti. (SPLNĚNO,
navržen limit 40.000,- Kč.)
- USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/12: Pověřuje Ing. Davida Rameše zaslat Martinu Kabátovi, DiS.
poděkování za práci v Majetkové komisi ÚV ČSCH. Termín plnění – do 15. 6. 2016.
(SPLNĚNO.)
-

USNESENÍ 9/ÚV 16/7/7/1: Likvidátor Josef Vilhelm učiní další kroky, aby nemovitost po zaniklé
ZO ČSCH Darkov byla zapsána na katastru do majetku hlavního spolku ČSCH. Termín plnění – 30.
9. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/7/2: ÚV ČSCH schvaluje uložení finančních prostředků z centrálních účtů
na konzervativní účet u KB. Termín plnění – do konce roku 2016. PRO – 6, PROTI – 1.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/7/3: ÚV ČSCH schvaluje pokladní limit 40.000,- Kč. Termín plnění –
s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.

Ad 8) Právní záležitosti
Ing. David Rameš poskytl informace týkající se plateb pro Labskou investiční, a.s., které
dokládal Advokátní kanceláři Kučera. Dále referoval o dohodě týkající se mimosoudního narovnání
s bývalým nájemcem nemovitosti v Moravanech u Brna a úhradě nedoplatku za elektrickou energii
v nemovitosti ve Střelicích – celkem nedoplatek 250.000,- Kč. Nedoplatek za poslední tři roky bude
uhrazen oproti vystavené faktuře, za další dva roky pak na základě dohody o narovnání. Poté Ing.
David Rameš informoval o jednání k ochranné známce Zverimex – proti zamítnutí sepsala
Advokátní kancelář Kučera rozklad. Proti němu se však ohradili navrhovatelé, kteří požadovali
zrušení ochranné známky Zverimex. Obšírněji bylo diskutováno o faktuře vystavené advokátní
kanceláři vyřizující ochrannou známku a k nutnosti uhradit poplatek za obnovení této známky.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/8/1: ÚV ČSCH schvaluje dohodu o narovnání – nájemce Moravany u Brna.
Zmocňují Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu k podepsání mimosoudní dohody. Termín
plnění – do 31. 8. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/8/2: ÚV ČSCH schvaluje smlouvu o narovnání týkající se platby za
spotřebovanou energii – vysílač T-Mobile ve Střelicích. Termín plnění – do 31. 8. 2016. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/8/3: ÚV ČSCH schvaluje uhrazení poplatku 5.000,- Kč za obnovení
ochranné známky Zverimex. Termín plnění – do 31. 7. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/8/4: ÚV ČSCH rozporuje fakturu za přeložené právní služby AK Kučera za
právní rozklad k ochranné známce Zverimex. Schváleno všemi hlasy.

Ad 9) Projednání podmínek ukončení smlouvy s NOMITA s.r.o. dohodou
Jednání bylo přesunuto na 16.00 hod. Jako host jednání byla přizvána jednatelka firmy Nomita,
s.r.o. Iva Sikorová. Následovalo obšírné rokování týkající se ukončení spolupráce dohodou a
případné finanční kompenzace za ukončení před koncem kalendářního roku. Důležitým obsahem
jednání byla i smlouva, na jejíž základě firma Nomita, s.r.o. s ČSCH spolupracuje.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/9/1: Spolupráce s firmou Nomita, s.r.o. bude ukončena k 30. 6. 2016,
červnové doklady budou doúčtovány v měsíci červenci 2016. Podmínky ukončení spolupráce
projedná Ing. Miroslav Kroft, Dagmar Kičurová, a Ing. David Rameš s firmou Nomita, s.r.o. Termín
plnění – do 8. 9. 2016. Schváleno všemi hlasy, jeden se zdržel.

Ad 10) Projednání obdržených nabídek oprav vybraných nemovitostí
Ing. David Rameš referoval o poptávkových řízeních týkajících se oprav nemovitostí ČSCH v
Brně. Výsledkem jsou poměrně vyrovnané nabídky. Jednáno bylo i k opravám nemovitostí ve
Střelicích, Havlíčkově Brodě a Roudnici nad Labem. Zevrubně bylo hovořeno o opravě nemovitosti
v Brně – Plotní ulici a případné změně užívání části této nemovitosti. Schválena byla oprava budovy
v Brně – Plotní ulici (střecha a oplechování).
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/10/1: ÚV ČSCH schvaluje rekonstrukci kotelny, která je v havarijním stavu,
nemovitosti ve Střelicích. Ing. David Rameš ještě projedná v celkové nabídce – celkem 687.590,23

Kč bez DPH – cenu kotlů. Ing. Miroslav Kroft a Ing. Václav Krůta jsou pověřeni podepsáním
objednávky na provedené práce maximálně do cenové nabídky 687.590,23 Kč bez DPH. Termín
plnění – do 30. 9. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/10/2: ÚV ČSCH schvaluje pořízení a výměnu sekčních průmyslových vrat
do objektu Střelice za maximální cenu uvedenou v nabídce 183.650,20 Kč bez DPH. Termín plnění –
do 31. 12. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/10/3: Ing. David Rameš osloví minimálně tři firmy, které zpracují cenový
návrh na odstranění závad v nemovitosti v Roudnici nad Labem. Termín plnění – do 31. 10. 2016.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/10/4: Ing. David Rameš nechá zpracovat projekt na přestavbu a nové využití
části nemovitosti v Brně – Plotní ulici (projekt na garážová stání). Opravy budou provedeny
v nemovitostech Brno - Lidická a Brno - Plotní. Veškeré opravy provede firma Mironstav, s.r.o. za
částku 987.383, 30 Kč bez DPH za cenu konečnou. Schváleno všemi hlasy.

Ad 11) Různé
Poskytnuta byla informace o prodeji nemovitosti v Praze - Sedleci. Dále bylo jednáno o ZO
ČSCH Štíty – organizace bez členů mající stavbu bez čísla popisného na pozemku státu.
Předneseny byly informace o Valné hromadě Zverimex, s.r.o., které se zúčastnili Ing. Miroslav
Kroft, Ing. Václav Krůta a Martin Kabát, DiS. Za rok 2015 byl zisk společnosti 33. 000,- Kč. Ve
funkci jednatele společnosti dohodou skončil Martin Kabát, DiS., ÚV ČSCH navrhl místo něho Ing.
Davida Rameše.
MZe ČR poskytne ČSCH dotaci na výrobu výstavních klecí ve výši 1.500.000,- Kč. Kozičky a
podlážky ke klecím budou pořízeny z vlastních prostředků ČSCH. Výstavišti Flora Olomouc, a.s.
budou klece na CVM zapůjčeny zdarma. (Vzhledem k tomu, že není znám přesný termín doručení
dotace na centrální účet ČSCH, bude výroba nejen koziček a podlážek, ale i klecí dle rozpisu žádostí
o dotaci, financována z prostředků ČSCH.)
Šetření ohledně vloupání do nemovitosti v Praze – Maškově ul. bylo odloženo, úhrada škody
bude řešena s pojišťovnou. Dále bylo jednáno o požadavku německé firmy Stengel – zástupci ČSCH
musí s touto firmou projednat podmínky pro výrobu kroužků na rok 2017. Na programu jednání byla
také nabídky autora stávajícího evidenčního programu členů ČSCH na již hotový program na e-shop
pro Distribuční středisko – poplatek za 750 Kč měsíčně (internetová nabídka spojená se skladovým
programem). Poplatek za převedení do grafické podoby stránek ČSCH je 4.500,- Kč. Řešena byla
pravidla pro užívání loga ČSCH.
RSDr. Jaroslav Hron byl jmenován vedoucím expozice ČSCH na výstavě Země živitelka 2016.
ČSCH z rozpočtu na zřízení této expozice uvolní částku 60.000,- Kč.
Josef Buršík informoval o dotaci MZe ČR na zaměstnání brigádníků z řad studentů
zemědělských učilišť a středních zemědělských škol (300 hodin na studenta). Na jednoho studenta je
možno získat dotací 70.000,- Kč – z toho se 18.000,- Kč odevzdá na odvodech. Bod různé byl
zakončen jednáním k oceňovacím lístkům.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/1: Ing. David Rameš zašle OO ČSCH Šumperk informaci o nutnosti řešit
budovu po zaniklé ZO ČSCH Štíty. Josef Vilhelm zajistí šetření ve Štítech. Termín plnění – do 30. 9.
2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/2: Martin Kabát, DiS. dohodou odstupuje k 13. 7. 2016 z postu jednatele
Zverimex, s.r.o. ÚV ČSCH jmenuje jednatelem Zverimex, s.r.o. Ing. Davida Rameše. Termín plnění
– s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/3: Ing. David Rameš zašle Martinu Kabátovi, DiS. poděkování za práci
ve Zverimex, s.r.o. do 13. 8. 2016. Schváleno všemi hlasy.

USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/4: Ing. David Rameš provede poptávkové řízení na výrobu výstavních
klecí z dotace poskytnuté MZe ČR. Termín plnění – do 31. 7. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/5: ÚV ČSCH schvaluje bezplatné zapůjčení klecí na CVM 2016.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/6: Herbert Zens, Ing. Miroslav Kroft, Ing. David Rameš, Tomáš Marušák
– během měsíce srpna pojedou do Německa na vyjednání podmínek pro výrobu kroužků na rok
2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/7: ÚV ČSCH schvaluje pořízení programu e-shopu pro Distribuční
středisko ČSCH za poplatek 750,- Kč/měsíc a 4.500,- Kč jednorázový poplatek za převedení do
grafické podoby ČSCH. Termín plnění – zkušební doba pro využití do 31. 12. 2016. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/8: ÚV ČSCH schvaluje pravidla pro používání loga ČSCH - forma
kulatá a hranatá (Příloha zápisu č. 1). Termín plnění – od 13. 8. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/9: ÚV ČSCH schvaluje propagační stánek a ukázkovou expozici na
výstavě Země živitelka v roce 2016. Celkové výdaje – maximálně 60.000,- Kč. Ve věci zřízení a
organizování expozice byl jmenován RSDr. Jaroslav Hron. Příští týden zahájí jednání s výstavištěm
v Českých Budějovicích o expozici RSDr. Jaroslav Hron, Ing. Václav Krůta a Ing. David Rameš.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/10: Ing. David Rameš požádá Janu Nováčkovou, cestou tajemnice
Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH, o zajištění propozic k OMCH 2016 a jejich rozeslání na OO
ČSCH. Termín plnění – do 20. 7. 2016. Slavnostního vyhodnocení OMCH 2016 se zúčastní Ing.
Miroslav Kroft (náhradník Ing. Václav Krůta). Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/11: Bere na vědomí informace Josefa Buršíka o možnosti dotací pro
studenty. Josef Buršík byl pověřen sledováním vyhlášení příslušného dotačního titulu. Schváleno
všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/12: Na zahájení CVM pojede Ing. Miroslav Kroft (náhradník Ing. Václav
Krůta). Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/13: Josef Vilhelm je pověřený jednáním s firmou De Heus o tisku
oceňovacích lístků a za jakých podmínek bude tisk zdarma. Termín plnění – do 13. 8. 2016.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 12) Diskuse
Dagmar Kičurová navrhla přejít na novou formu členských průkazů – stávající legitimace jsou již
dávno překonané. Bylo hovořeno o možnosti vydávat legitimace prostřednictvím nového
evidenčního programu s využitím čárových kódů. Z tohoto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Ad 13) Závěr
Jednání ukončil ve 20.00 hodin Ing. Miroslav Kroft. Příští zasedání ÚV ČSCH se bude konat dne
14. 9. 2016 v Praze.
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: dne 19. 7. 2016
Ověřování ukončeno: 1. 8. 2016
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a v časopise Chovatel.

Příloha č. 1 k zápisu č. 7/2016

Pravidla pro používání loga Českého svazu chovatelů
Preambule
„Český svaz chovatelů“ je ochrannou známkou registrovanou Úřadem průmyslového vlastnictví
v Praze.
Použití
1. Používání kulatého a hranatého loga (viz dále) Českého svazu chovatelů (dále jen ČSCH) je
umožněno veškerým registrovaným pobočným spolkům ČSCH.
2. Logo smí být použito v jakékoli jeho velikosti, barevné podobě, s textem i bez něj.
3. Logo smí být použito v jakémkoli případě, který se týká hlavní činnosti pobočného spolku. Ty jsou
jmenovitě uvedeny ve Stanovách ČSCH.
4. Logo v tiskových parametrech je umístěno ke stažení na oficiálních webových stránkách ČSCH.
5. Jakékoliv zneužití loga, jehož součástí je text, na který se vztahuje ochranná známka, a které samo je
autorským dílem, může řešit hlavní spolek v souladu s právním řádem České republiky.

Schváleno dne 13. 8. 2016 USNESENÍM 9/ÚV 16/7/11/8.

