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Číslo jednací:
59-1/2016

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

9. 11. 2016

Věc:

Zápis č. 10/2016
z 12. zasedání Ústředního výboru ČSCH, konaného dne 7. listopadu 2016
v Sekretariátu ÚV ČSCH v Praze
Přítomni:
 ÚV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft (předseda ÚV ČSCH), Ing. Václav Krůta (místopředseda ÚV
ČSCH), Slavomír Brožek, Josef Buršík, Lubomír Kesner, Josef Vilhelm (85,7 % účast, jednání bylo
usnášeníschopné)
 ÚKK (ÚRK) ČSCH: Václav Uličný
 Zaměstnanci Sekretariátu ÚV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ÚV ČSCH), Tomáš
Marušák, Ing. Eliška Stejskalová
 Host: Ing. Lucie Zapletalová (firma Biofaktory, s.r.o.)
 Omluvena: Dagmar Kičurová (členka ÚV ČSCH)

Program jednání:
1) Zahájení
Schválení programu jednání
Schválení zapisovatele
Kontrola usnesení ze dne 19. 10. 2016
Právní záležitosti
a. Informace o pokračování exekuce proti JUDr. Michaelu Sonntagovi
b. Informace o pokračujícím sporu s Labskou investiční, a.s.
6) Výběr pořadatele CV na období 2017 - 2019
7) Příprava Valné hromady ČSCH
8) Různé
a. Informace o stavu programu „Evidence“
b. Stav zapisování pobočných spolků
c. Nabídka spolupráce firmy Biofaktory, s.r.o.
d. Změna jednatele Zverimexu, s r.o. stav změny zápisu v OR
e. Žádost o udělení Čestné vlajky pro ZO ČSCH Nýřany
9) Diskuse
10) Závěr jednání
2)
3)
4)
5)

(Poznámka – značení usnesení: číslo zasedání ÚV ČSCH, pořadí jednání v daném roce, číslo bodu programu, číslo
usnesení v rámci programu.)

Ad 1) Zahájení
Zasedání svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚV ČSCH.
Jednání zahájil v 10.15 hod. a dále ho také vedl (kromě bodu č. 6, kde byl řízením pověřený Ing.
Václav Krůta). Zvukový záznam z jednání bude po dobu jednoho roku uložený v Sekretariátu ÚV
ČSCH. K tomuto bodu žádné usnesení přijato nebylo.

Ad 2) Schválení programu jednání
Navržený program jednání byl doplněný o projednání žádosti ZO ČSCH Nýřany.
USNESENÍ 12/ÚV 16/10/2/1: ÚV ČSCH schvaluje doplněný program jednání. Schváleno všemi
hlasy.

Ad 3) Schválení zapisovatele
Zpracováním zápisu byla pověřena Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové
ÚV ČSCH. Poslední kolo ověřování provedou statutární zástupci ČSCH.
USNESENÍ 12/ÚV 16/10/3/1: Zápis z jednání ÚV ČSCH č. 10/2016 zpracuje Ing. Eliška
Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 14. 9. 2016
Nejprve byla provedena kontrola nesplněných bodů usnesení z předešlých jednání ÚV ČSCH.
(Body TRVALÉ /do odvolání/ nejsou při každé kontrole usnesení projednávány.)
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/6/2: S výstavištěm v Českých Budějovicích, Lysé nad Labem a
Praze-Letňanech 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. Usnesení rozšířeno o výstaviště v Olomouci. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/7/1: Likvidátor Josef Vilhelm učiní další kroky, aby nemovitost po
zaniklé ZO ČSCH Karviná-Darkov byla zapsána na katastru do majetku hlavního spolku
ČSCH. (ÚKOL TRVÁ.)
- 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. (ÚKOL TRVÁ.)
- 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. (ÚKOL TRVÁ.)
- 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. Usnesení revokováno – měsíční poplatek je 740,- Kč a jednorázový poplatek
8.100,- Kč. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/4/2: ÚV ČSCH schvaluje zadání výroby klecí, dle podmínek
poskytnutí dotace MZe ČR, a zmocňuje předsedu a místopředsedu ÚV ČSCH k podepsání
smlouvy s firmou Jan Turek. Zároveň vyzve vybranou firmu k předložení cenové nabídky na
výrobu podlážek a koziček. Výroba bude prozatím zainvestována z finančních prostředků
ČSCH. Termín plnění – do 31. 12. 2016. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/3: ÚV ČSCH schvaluje výměnu čtyř oken a dveří (instalace
dřevěných) u nemovitosti v Havlíčkově Brodě firmou Vekra. Termín plnění – do 31. 12.
2016. (ÚKOL TRVÁ.)

USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/5: ÚV ČSCH schvaluje opravu římsy a výměnu oken (za dřevěná
– firma Vekra) u nemovitosti v Kolíně. Termín plnění – do 31. 12. 2016. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/8: ÚV ČSCH schvaluje likvidátorem ZO ČSCH Rapotice Josefa
Vilhelma. Termín plnění – s okamžitou platností. (V majetku zaniklé ZO je pozemek, který
bude po převedení na hlavní spolek prodán. ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/12/1: Před konáním CV Chovatel 2016 bude svolán výstavní výbor.
(SPLNĚNO, přípravný výstavní výbor byl svolán dne 1. 11. 2016 do Lysé nad Labem. Ing.
Václav Krůta informoval o průběhu jednání, plánu na rozmístění jednotlivých expozic,
proplácení cestovních nákladů posuzovatelům a zajištění vlastních zapisovatelů. Řešeno bylo
také udělení pohárů jednotlivými členy ÚV ČSCH.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/12/2: Vystavovatelům na CV Chovatel 2016 bude z centrálního
rozpočtu uhrazený správní poplatek. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/12/4: Za prezentaci dalších odborností a přípravu doprovodných
expozic zodpovídají - tajemníci odborností: morčata a jiní drobní hlodavci (Tereza
Čulíková), okrasné ptactvo (Tereza Čulíková), zpěvní kanáři (Ing. Eliška Stejskalová), kočky
(Mgr. Zuzana Maršíčková), kožešinová zvířata - nutrie (Tereza Čulíková), koutek pro děti
(Tereza Čulíková). Za další expozice zodpovídají: drůbeží fotbal (Lubomír Kesner), Králičí
hop (Ing. Lada Šípová), okrasné kachničky (popřípadě ryby): Josef Vilhelm. (ÚKOL
TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/15/1: ÚV ČSCH pověřuje ZO ČSCH Poběžovice uspořádáním
OMCH 2017 ve dnech 3. až 10. 8. 2017. Podmínky pro pořádání soutěže stanoví Komise pro
práci s mládeží ÚV ČSCH. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/16/4: Inventarizační komise ve složení Ing. David Rameš, Josef
Vilhelm, Kateřina Popelková do konce roku 2016 provede inventuru majetku ČSCH,
inventura klecí bude provedena na CV. Termín plnění – do 15. 12. 2016. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/17/3: Na výstavním výboru bude projednán soubor zkratek
užívaných posuzovateli při bodování na CV. Termín plnění – do 31. 10. 2016. (SPLNĚNO.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚV ČSCH dne 19. 10. 2016.
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/3/1: Zápis z jednání ÚV ČSCH č. 9/2016 zpracuje Ing. Eliška
Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚV ČSCH. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/4/1: ÚV ČSCH ukládá Komisi pro práci s mládeží ÚV ČSCH
zpracovat Směrnici pro práci s mladými chovateli a Směrnici pro organizaci OMCH. Termín
plnění – do 31. 1. 2017. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/6/1: ÚV ČSCH schvaluje rozpočet na úpravu vchodu do kotelny a
zbudování přístřešku pro skladování paliva u budovy ve Střelicích, firmou Mironstav, s.r.o.
za celkovou částku v maximální výši 129.120,- Kč, včetně DPH – bez použití plastového
opláštění. Termín plnění – do 31. 12. 2016. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/6/2: ÚV ČSCH schvaluje převod finančních prostředků za prodej
nemovitosti v Praze-Sedleci ve výši celkové částky za prodej. U banky budou založeny
podúčty pro zhodnocení jednotlivých nemovitostí hlavního spolku. Termín plnění – do 31.
12. 2016. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/6/3: ÚV ČSCH schvaluje opravu nemovitosti v Roudnici nad
Labem firmou Mironstav, s.r.o. za částku maximálně 800.000,- Kč, včetně DPH (s využitím
-

glazurované krytiny). Termín plnění – do 31. 12. 2016. (Změna – opravu provede firma
Kutil. ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/7/1: ÚV ČSCH schvaluje koncepci dopisu s odpovědí právnímu
zástupci bývalé ZO chovatelů poštovních holubů Bylnice, s přílohou - usnesením o zrušení
ZO. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/8/1: ÚV ČSCH připraví dodatek ke smlouvě mezi ZO ČSCH
Kralovice a hlavním spolkem ČSCH týkající nemovitosti v Kralovicích (a upřesňující mj.
zhodnocení budovy a její případný prodej). Termín plnění – do 31. 12. 2016. (ÚKOL TRVÁ,
Ing. David Rameš referoval o nutnosti oprav v celkové výši cca 400.000,- Kč.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/1: ÚV ČSCH schvaluje zapůjčení výstavního fundusu, včetně
krmítek, na CV poštovních holubů (cca 60 klecí), pořádanou Českomoravským svazem
chovatelů poštovních holubů za paušální náhradu 6000,- Kč. V případě poškození
výstavního fundusu pořadatel uhradí vzniklé škody v plné výši. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/3: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše k jednání s firmou
Atlas Software o pořízení uložiště datové schránky na serveru ČSCH za částku maximálně
18.000,- Kč, včetně DPH. Termín plnění – do 7. 11. 2016. (ÚKOL TRVÁ.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/4: ÚV ČSCH odvolává ke dni 19. 10. 2016 Josef Vilhelma
z postu likvidátora ZO ČSCH Holohlavy. ÚV ČSCH jmenuje ke dni 19. 10. 2016
likvidátorem ZO ČSCH Rapotice Josefa Vilhelma. ÚV ČSCH schvaluje prodej pozemku
firmě Frontwel, s.r.o. za částku 31.500,- Kč a s dalším ujednáním, že kupující uhradí
poplatek za odhad, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitosti. (V ŘEŠENÍ.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/7: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše prověřením
možnosti zaměstnání správce výstavního fundusu. Termín plnění – od 15. 11. 2016. (ÚKOL
TRVÁ.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/8: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše a Tomáše Marušáka
k jednání s OO ČSCH Hodonín ve věci navrácení výstavního fundusu, zapůjčeného dle
smlouvy OO ČSCH Hodonín, a zaplacení dlužné částky o zapůjčení tohoto výstavního
fundusu. Termín plnění – do 15. 11. 2016. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/12/9: ÚV ČSCH schvaluje pořízení a užívání nového kulatého
razítka hlavního spolku ČSCH s údaji, jež na razítku jsou nezbytné (adresa, IČ, DIČ).
Zároveň upřesňuje využívání kulatého razítka se zkratkou ÚV ČSCH pouze na osvědčení o
uděleném vyznamenání, ta poskytuje ÚV ČSCH na návrh nižších organizačních složek
svazu. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 12/ÚV 16/10/4/1: Tajemníci odbornosti (sekcí) chovatelů králíků, holubů a drůbeže
rozešlou dne 8. 11. 2016 všem posuzovatelům informativní e-mail (popřípadě dopis) s přesnými
informacemi o úhradě cestovních nákladů a nutnosti nahlásit posuzovatele a zapisovatele nejpozději
do 14. 11. 2016. Termín plnění – 8. 11. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 12/ÚV 16/10/4/2: Ing. David Rameš a Josef Vilhelm projednají s výstavištěm v Lysé
nad Labem rozpis umístění jednotlivých expozic, prodejních stánků a prodejních pokladen (prodej
zvířat). Termín plnění – do 11. 11. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 5) Právní záležitosti

a. Informace o pokračování exekuce proti JUDr. Michaelu Sonntagovi – Ing. David Rameš
referoval o pokračující exekuci.
b. Informace o pokračujícím soudním sporu s Labskou investiční, a.s. – Ing. David Rameš
informoval o dalším soudním jednání, jež je svoláno na 12. 12. 2016.
USNESENÍ 12/ÚV 16/10/5/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace přednesené Ing. Davidem
Ramešem o pokračující exekuci proti JUDr. Michaelu Sonntagovi a dalším soudním jednání –
ČSCH versus Labská investiční, a.s.

Ad 6) Výběr pořadatele CV na období 2017 – 2019
V úvodu tohoto bodu Ing. Miroslav Kroft požádal Ing. Václava Krůtu o řízení jednání. Ing.
Václav Krůta referoval o zasedání komise, jež měla po vyhodnocení dostupných informací vybrat
výstaviště pro pořádání Celostátních výstav drobného zvířectva v letech 2017 až 2019. Členy
komise byli: Ing. Václav Krůta, Slavomír Brožek, Lubomír Kesner, Ing. David Rameš a Josef
Vilhelm. Komise se sešla k jednání dne 19. 10. 2016 - po skončení zasedání ÚV ČSCH. Panovala
shoda v tom, že výstaviště by se měla v pořádání CV střídat, nicméně v současnosti, po vyhodnocení
všech hledisek, má vyhovující podmínky pro CV pouze jedno výstaviště v ČR, a to výstaviště
v Lysé nad Labem. (Hlasování členů komise – PRO 4, ZDRŽEL SE 1.) Pořadí na dalších místech
bylo následující: 2. místo – výstaviště v Olomouci, 3. místo – výstaviště v Českých Budějovicích, 4.
místo – výstaviště v Praze-Letňanech. ÚV ČSCH vyslechl názor komise. V další diskusi k tomuto
bodu byly projednávány podmínky, které by měly být zapracovány do smlouvy s vybraným
výstavištěm (například možnost zavedení poplatku pro výstaviště za každé vystavené zvíře, zajištění
vlastních pracovníků pro výběr výstavních poplatků a tak dále).
Následovalo vlastní rozhodnutí ÚV ČSCH o výběru výstaviště. Při svém rozhodování o výběru
výstaviště pro pořádání CV v letech 2017 až 2019 ÚV ČSCH zohlednil kapacitní možnosti
pořadatele, to znamená ekonomické podmínky pořadatele, zeměpisnou polohu výstaviště a další
doplňkové (nicméně přesto velmi důležité) podmínky - dopravní dostupnost, možnost parkování. Při
zhodnocení všech těchto hledisek došel ÚV ČSCH k závěru, že v letech 2017 až 2019, především
vzhledem ke kapacitě výstaviště, není možné střídání CV ve výstavištích v rámci ČR. Tímto
konstatováním se ovšem nevylučuje možnost rotace CV při změně některých z požadovaných
podmínek výstavišť, přičemž rotace bude možná až po ukončení platnosti uzavřené smlouvy na CV
nebo odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran. Dále bylo konstatováno, že s rotací CV se
počítá při pořádání Celostátní výstavy mladých králíků, Celostátní výstavy mladé drůbeže a
Celostátní výstavy výletků holubů (jednotný název všech těchto současně pořádaných výstav je
Celostátní výstava mláďat – CVM). Předpokládá se, že v pořádání se budou střídat dvě výstaviště –
v Lysé nad Labem a v Olomouci.
USNESENÍ 12/ÚV 16/10/6/1: ÚV ČSCH schvaluje jako pořadatele Celostátní výstavy drobného
zvířectva na období 2017 až 2019 výstaviště v Lysé nad Labem a k dohodnutí konkrétních podmínek
zmocňuje Ing. Václava Krůtu, Slavomíra Brožka a Ing. Davida Rameše. Termín plnění – do 23. 12.
2016. PRO – 4, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 1.

Ad 7) Příprava Valné hromady ČSCH
Ing. David Rameš zrekapituloval, že místem konání VH bude Základní škola Burešova (vzdálená
nedaleko od sídla ČSCH). Podklady k VH byly již rozeslány, na minulém jednán ÚV ČSCH bylo
upřesněno personální zajištění VH. Konstatováno bylo, že není možné při prezenci na VH zjišťovat,
zdali OO ČSCH e-mailem na poslední chvíli nepotvrdili svého delegáta.
USNESENÍ 12/ÚV 16/10/7/1: Ing. David Rameš z důvodu administrativní náročnosti zajištění VH
znovu informuje nižší organizační složky ČSCH o nutnosti potvrzení delegačního lístku a zaslání na

adresu Sekretariátu ÚV ČSCH nejpozději do 21. 11. 2016. Termín plnění – do 11. 11. 2016.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 8) Různé
Informace o stavu programu „Evidence“
Stav zapisování pobočných spolků
Nabídka spolupráce firmy Biofaktory, s.r.o.
Změna jednatele Zverimexu, s.r.o. stav změny zápisu v OR
Žádost o udělení Čestné vlajky pro ZO ČSCH Nýřany
ad a, ad b) Informoval Tomáš Marušák – konstatoval, že cca 150 pobočných spolků je
připravených ke zrušení (ty, co nemají IČ, ukončí činnost automaticky). Evidenční program
již je plně využíván v databázi časopisu Chovatel. Vzhledem k přestupům členů a rušení
nižších pobočných spolků se zatím spuštění celkového evidenčního programu,
podchycujícího členskou základnu, oddaluje.
 ad c) Ing. Lucie Zapletalová předložila návrh smlouvy na distribuci krmiv pro drobné
zvířectvo přes ČSCH. Bylo jí vysvětleno, že ČSCH nemá ani prostory, ani personální
možnosti, k zajištění takovéto spolupráce. Je možné nabídnout distribuci prostřednictvím
svazového e-shopu (objednávky by vyřizovala přímo firma Biofaktory, s.r.o.).
 ad d) Ing. David Rameš informoval, že na soud byla podána žádost na změnu jednatele
Zverimexu, s.r.o s přiloženým zápisem a jmenovacím dekretem.
 ad e) ÚV ČSCH projednal žádost ZO ČSCH Nýřany na udělení Čestné vlajky – ZO byla
založena před 85 lety.
USNESENÍ 12/ÚV 16/10/8/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace Tomáše Marušáka o evidenci
členů ČSCH a zapisování pobočných spolků do spolkového rejstříku.
USNESENÍ 12/ÚV 16/10/8/2: Ing. David Rameš projedná s firmou Biofaktory, s.r.o. předložení
návrhu nové smlouvy – na zařazení výrobků firmy Biofaktory, s.r.o. do e-shopu ČSCH. Termín
plnění – do 15. 12. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 12/ÚV 16/10/8/3: ÚV ČSCH schvaluje udělení vyznamenání Čestné vlajka pro ZO
ČSCH Nýřany. Termín plnění – do 15. 12. 2016. Schváleno všemi hlasy.
a.
b.
c.
d.
e.


Ad 9) Diskuse
Jednáno bylo o nemovitosti v Kolíně a o nutnosti požádat místně příslušný katastrální úřad o
stanovisko, na základě čeho byly do katastru nemovitostí zanesené podíly jednotlivých vlastníků (a
ČSCH bez podílu). V archívu ČSCH budou dohledány zápisy vztahující se k nemovitosti v Kolíně.
Projednávána byla žádost Rady Plemenné knihy drůbeže o navýšení počtu členů tohoto orgánu a
jmenování dalších členů. (Poznámka - členy této rady jmenuje ÚV ČSCH.) Bylo konstatováno, že
Rada PKD má devět členů, což zcela koresponduje s počty členů jiným řídících orgánů ČSCH, a
proto není důvod tento počet navyšovat. Dále byl projednán návrh pro Valnou hromadu ČSCH na
odměnu pro členy Komise pro přípravu návrhu Stanov ČSCH.
USNESENÍ 12/ÚV 16/10/9/1: ÚV ČSCH schvaluje nájemní smlouvu na nájem bytu v nemovitosti
ČSCH v Kolíně pro Jiřího Kuchaře ve výši 5 000,- Kč měsíčně, tj. 125 Kč/m2 a zálohy na služby
v částce 2 000,- Kč měsíčně. (Likvidaci odpadu a poplatek za odvoz hradí nájemník.) Termín plnění
– s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.

USNESENÍ 12/ÚV 16/10/9/2: ÚV ČSCH neschvaluje navýšení počtu členů Rady Plemenné knihy
drůbeže. Případné projednávání specifických bodů může Rada PKD řešit formou přizvání
odborníků. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 12/ÚV 16/10/9/3: ÚV ČSCH souhlasí navrhnout nadcházející Valné hromadě ČSCH
odměnu pro členy Komise pro přípravu návrhu Stanov ČSCH, a to ve výši 500,- Kč za účast na
každém – jednotlivém jednání. Předsedovi této komise pak částku 1000,- Kč za účast na každém –
jednotlivém jednání. Termín plnění – 26. 11. 2016. PRO – 5, ZDRŽEL SE – 1.
Ad 10) Závěr jednání
Jednání ukončil v 15.28 hodin Ing. Miroslav Kroft. Následující zasedání ÚV ČSCH se bude
konat ve čtvrtek dne 15. 12. 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 9. 11. 2016
Ověřování ukončeno: dne 23. 11. 2016
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno
v časopise Chovatel.

