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Číslo jednací:
60-1/2016

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

20. 12. 2016

Věc:

Zápis č. 11/2016
z 13. zasedání Ústředního výboru ČSCH, konaného dne 19. prosince 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, Dagmar Kičurová, Josef Vilhelm (100,0 % účast,
jednání bylo usnášeníschopné)
 ÚKK ČSCH: Václav Uličný
 Zaměstnanci Sekretariátu ÚV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ÚV ČSCH), Ing. Eliška
Stejskalová
Program jednání:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola usnesení ze dne 7. 11. 2016
5) Právní a smluvní záležitosti
a. Průběžná informace Labská investiční, a.s.
b. Smlouva na rekonstrukci nemovitosti v Roudnice nad Labem
c. Dodatek ke smlouvě na rekonstrukci vybraných nemovitostí
d. Smlouva na správu počítačové sítě
e. Nájemní smlouva – firma MEBR
f. Nájemní smlouva - ZO ČSCH Praha-Záběhlice
g. Pronájem pozemku: Brno-Židenice
6) Schválení funkčních paušálů ÚOK
7) Podnět k založení samostatné sekce chovatelů drobných hlodavců
8) Vyhodnocení CV 2016, informace k přípravě smlouvy s pořadatelem CV
9) Podnět k zahájení kárného řízení
10) Zrušení ZO
11) Různé
a. Informace z jednání ZV PS PČR
b. Informace o schůzce s premiérem ČR
c. Informace o schůzce s ministrem zemědělství ČR
d.

Žádost Krajského sdružení ČSCH Jihomoravského a Královéhradeckého kraje o pořádání CV

e. Pozvánka na 81. MMS ve zpěvu harckých kanárů
f. Příprava výročí ČSCH
g. Nová podoba kulatého razítka ČSCH
h. Žádost o udělení dvou čestných vlajek – ZO ČSCH Štěpánov a ZO ČSCH Mikulášovice.
12) Diskuse
13) Závěr jednání

(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 10.00 hod. a dále ho také vedl. 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 nejprve doplněný o některé dílčí body. Poté byla jako členka ÚV
ČSCH kooptována Dagmar Kičurová.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/2/1: ÚV ČSCH schvaluje doplněný program jednání. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/2/2: ÚV ČSCH kooptuje jako členku ÚV ČSCH Dagmar Kičurovou.
Termín plnění – s okamžitou platností. 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 13/ÚV 16/11/3/1: Zápis z jednání ÚV ČSCH č. 11/2016 zpracuje Ing. Eliška Stejskalová,
ověřovateli budou všichni členové ÚV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 7. 11. 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 16/7/10/2: 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 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 16/8/16/4: 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. (V ŘEŠENÍ.
Inventurní záznam /protokol/ bude předložen do 31. 1. 2017.)
- 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 16/9/6/3: ÚV ČSCH schvaluje opravu nemovitosti v Roudnici nad Labem
firmou Kutil za částku maximálně 800.000,- Kč, včetně DPH (s využitím glazurované
krytiny). Termín plnění – do 31. 12. 2016. (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.)

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. (SPLNĚNO.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚV ČSCH dne 19. 10. 2016.
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 12/ÚV 16/10/7/1: Ing. David Rameš z důvodu administrativní náročnosti
zajištění Valné hromady ČSCH 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/4/1: ÚV ČSCH schvaluje dodatek ke smlouvě (týká se kácení stromů
v rámci nemovitosti Brno, Lidická ul. /prodloužení termínu/) a na stavební práce v nemovitosti Brno,
Plotní ul. a Brno, Lidická ul. Zároveň pověřuje Ing. Davida Rameše zadáním studie stavebních úprav
interiéru objektu bývalé tiskárny ČSCH v Brně a variantně i její demolici. Termín plnění – do 28. 2.
2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/4/2: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše a Josefa Vilhelma
k prohlídce prostor k uskladnění výstavního fundusu v Kolíně, popřípadě jiném vhodném a
dostupném místě v okolí. Termín plnění – do 31. 1. 2017. Schváleno všemi hlasy.
-

Ad 5) Právní a smluvní záležitosti
Průběžná informace Labská investiční, a.s.
Smlouva o rekonstrukci nemovitosti v Roudnici nad Labem
Dodatek ke smlouvě na rekonstrukci vybraných nemovitostí
Smlouva na správu počítačové sítě
Nájemní smlouva – firma MEBR
Nájemní smlouva - ZO ČSCH Záběhlice
Pronájem pozemku: Brno-Židenice
Ad a) Labská investiční, a.s. - soud rozhodl, že firma má zaplatit 511.000,- Kč, dále 36.000,Kč, vždy se zákonným úrokem, a právní náklady. Rozsudek není pravomocný a čeká se na
vyjádření žalovaného.
 Ad b) K předložené smlouvě proběhla diskuse.
 Ad c) Firma Petr Slowik, zajišťující správu počítačové sítě, se stala plátcem DPH. Smlouva
bude upravena s ohledem na tuto skutečnost.
 Ad e) Firma MEBR žádá prodloužení nájemní smlouvy v nemovitosti Brno, Lidická ul. Bude
vyřízeno až po uhrazení dlužné částky za nájemné.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.




Ad f) ZO ČSCH Praha-Záběhlice – následovala diskuse ke smlouvě, ZO požádala o pronájem
části kanceláře v budově Sekretariátu ÚV ČSCH.
 Ad g) Pozemek pod nemovitostí ČSCH vlastní městská část Brno-Židenice – diskutováno
bylo ke smlouvě.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/5/1: ÚV ČSCH schvaluje po úpravě smlouvu na rekonstrukci nemovitosti
v Roudnici nad Labem a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing Václava Krůtu podepsáním smlouvy.
Termín plnění – do 31. 12. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/5/2: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu
podepsáním nové smlouvy s firmou Petr Slowik na správu počítačové sítě v budově Sekretariátu ÚV
ČSCH. Termín plnění do – 31. 12. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/5/3: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu
podepsáním smlouvy s firmou MEBR. Termín plnění – po uhrazení veškerých pohledávek firmy
MEBR. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/5/4: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše a Josefa Vilhelma
projednáním možnosti umístění sídla ZO ČSCH Praha-Záběhlice v rámci pronajatých prostor Měst.
org. ČSCH Praha. Termín plnění – do 31. 1. 2017. PRO – 5, PROTI – 2.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/5/5: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůtu
podepsáním nájemní smlouvy s městkou částí Brno–Źidenice na pronájem pozemku pod budovou
ČSCH. Termín plnění – do 23. 12. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 6) Schválení funkčních paušálů ÚOK
Ing. David Rameš referoval, že funkční paušály nebudou v roce 2016 vyplácet tyto ÚOK:
chovatelů drůbeže, chovatelů zpěvných kanárů, chovatelů kožešinových zvířat, a to z důvodu, že
s odměnami ani s paušály rozpočty těchto ÚOK nepočítaly. Dále byly zrekapitulovány požadavky na
vyplacení funkčních paušálů dalších ÚOK.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/6/1: ÚV ČSCH schvaluje vyplacení funkčních paušálů Komisi pro práci s
mládeží ÚV ČSCH - dle předložených návrhů, ÚOK chovatelů okrasného a exotického ptactva - dle
předložených návrhů, ÚOK chovatelů králíků - dle předložených návrhů, ÚOK chovatelů holubů –
dle předložených návrhů, ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců - dle předložených
návrhů. Dále schvaluje upřesněné vyplacení funkčních paušálů pro Komisi pro přípravu návrhu
Stanov ČSCH - dle ukládacího usnesení XXV. valné hromady ČSCH. Termín plnění – do 31. 12. 2016.
PRO – 6, ZDRŽEL SE – 1.

Ad 7) Podnět k založení samostatné sekce chovatelů drobných hlodavců
ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců požádala o iniciování vzniku zcela nové
samostatné sekce chovatelů drobných hlodavců v rámci Evropského chovatelského svazu (EE). Bylo
konstatováno, že žádost musí být podána písemně a řešena oficiálně v rámci EE.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/7/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informaci ÚOK chovatelů morčat a jiných
drobných hlodavců na založení samostatné sekce chovatelů drobných hlodavců v rámci EE.

Ad 8) Vyhodnocení CV 2016, informace k přípravě smlouvy s pořadatelem CV
Ing. Václav Krůta konstatoval, že vzhledem k tomu, že žádný z pobočných spolků do stanoveného
termínu nepožádal o pořádání CV, začali zástupci ČSCH jednat s výstavišti. Již na minulém zasedání
ÚV ČSCH bylo ze čtyřech zájemců vybráno výstaviště v Lysé nad Labem. Dne 5. 11. 2016 se konala
schůzka zástupců ČSCH, a to Ing. Václava Krůty, Ing. Davida Rameše, Slavomíra Brožka a Josefa
Vilhelma, s ředitelem výstaviště v Lysé nad Labem Bc. Ondřejem Matoušem. Ke shodě došlo při
projednávání odvodu 5,- Kč za každé vystavené zvíře do rozpočtů ÚOK. V případě navýšení
paušálního poplatku pro ČSCH na 150.000,- Kč (zpracování přihlášek, zprostředkování prodeje,
doprava, mzdové náklady, materiální náklady) by výstaviště buď navýšilo výstavní poplatky, nebo
částku zajistilo z regionálních dotací. Následovalo hodnocení CV Chovatel 2016, diskutovány byly

názory jednotlivých členů ÚV ČSCH na další pořádání CV. Pokud je výstava pořádána v režii
výstaviště, hlavní stimul je čistě ekonomický. Na XXV. valné hromadě ČSCH zazněly názory, že
svaz by měl pořádat výstavu sám, i když by byla první rok prodělečná. Bylo konstatováno, že
chovatelská veřejnost má zcela jasno, jak by výstava měla vypadat, co by se mělo zařídit, ale lidé na
práci z řad chovatelů se shánějí těžko. Jednou z možností je spolupracovat s mladými chovateli. Je
evidentní, že pokud bude CV pořádat svaz, musejí se zapojit i jednotlivé ÚOK, a to jak organizačně,
tak i personálně. Jestliže by CV pořádal svaz, musí také počítat s náklady na pronájem výstaviště
v řádech statisíců. Široce hovořeno bylo i k eventuálnímu pořádání CV na jiném výstavišti. CV
v Lysé nad Labem má patnáctiletou tradici a vysokou návštěvnost, byla by škoda se toho vzdát.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/8/1: ÚV ČSCH podstoupí kroky k tomu, aby CV 2017 byla pořádána v režii
hlavního spolku ČSCH. Termín plnění – do 31. 1. 2017. PRO – 5, ZDRŽELI SE – 2.

Ad 9) Podnět k zahájení kárného řízení
Mgr. Vlastimil Jura podal podnět k zahájení kárného řízení s Vítězslavem Svobodou z Měst. org.
ČSCH Praha - z důvodu neadekvátního přístupu k pořádání okresního kola OMCH a bojkotování
vyhlášených podmínek pro pořádání OMCH. Následovala diskuse, jak záležitost dále řešit.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/9/1: ÚV ČSCH ukládá Ing. Miroslavu Kroftovi, aby se sešel s Mgr.
Vlastimilem Jurou a projednal záležitosti ohledně OMCH. Termín plnění – do 31. 1. 2017. Schváleno
všemi hlasy.

Ad 10) Zrušení ZO
Ing. David Rameš referoval o doručeném podnětu ke zrušení ZO ČSCH Lenešice. Proběhlo
ukončení činnosti, majetkové záležitosti jsou vypořádány a ZO nemá žádné závazky.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/10/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace o zrušení ZO ČSCH Lenešice.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/10/2: ÚV ČSCH ukládá Josefu Vilhelmovi připravit informaci pro nižší
organizační složky ČSCH o postupu při rušení pobočných spolků. Termín plnění – do 31. 1. 2017.
Schváleno všemi hlasy.

Ad 11) Různé
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.





Informace z jednání ZV PS PČR
Informace o schůzce s premiérem ČR
Informace o schůzce s ministrem zemědělství ČR
Žádost Krajského sdružení ČSCH Jihomoravského a Královéhradeckého kraje o pořádání CV
Pozvánka na 81. MMS ve zpěvu harckých kanárů
Příprava výročí ČSCH
Nová podoba kulatého razítka ČSCH
Dvě čestné vlajky – ZO ČSCH Štěpánov a ZO ČSCH Mikulášovice
Ad a) Ing. Václav Krůta a Ing. David Rameš se zúčastnili zasedání zemědělského výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o zákazu chovu kožešinových zvířat. V této otázce se
dále jedná, ČSCH se angažuje, aby tato novela zákona nebyla schválena.
Ad b) Dne 21. 12. 2016 se jednání s premiérem vlády ČR zúčastní Ing. Miroslav Kroft a Ing.
David Rameš, za ČSCH budou projednávat, mimo jiné, i otázky EET.
Ad c) Na 25. 1. 2017 jsou zástupci ČSCH pozváni na jednání s ministrem zemědělství ČR
Ing. Marianem Jurečkou.



Ad d) Žádost byla zamítnuta – nižší organizační složky se mohly o pořádání přihlásit do
stanoveného termínu. Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, začal ÚV ČSCH jednat
s výstavišti a připravuje i jinou variantu pořádání CV.
 Ad e) Společenského večera konaného v rámci 81. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu
harckých kanárů (dne 7. 1. 2017 v Jaroměři-Josefově) se zúčastní Slavomír Brožek a Ing.
David Rameš.
 Ad f) Výročí ČSCH v roce 2017 – slavnostní zasedání se uskuteční na půdě Senátu PČR.
Diskutováno bylo o vydání pamětní medaile a kritériích pro navržení členů ČSCH, jež budou
vyznamenáni.
 Ad g) Z předložených návrhů byl vybrán návrh na nové oficiální kulaté razítko hlavního
spolku (s veškerými úředními náležitostmi).
 Ad h) Projednána byla žádost na udělení dvou Česných vlajek - ZO ČSCH Štěpánov, ZO
ČSCH Mikulášovice v rámci výročí jejich založení (vše bylo řádně projednáno v rámci OO
ČSCH).
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/11/1: ÚV ČSCH schvaluje Čestnou vlajku pro ZO ČSCH Štěpánov a ZO
ČSCH Mikulášovice. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/11/2: ÚV ČSCH schvaluje návrh na výrobu kulatého oficiálního razítka
hlavního spolku. Schváleno všemi hlasy.

Ad 12) Diskuse
Referováno bylo o navrácení klecí tzv. Holubářskému spolku (výstavní fundus je v držení ZO
ČSCH Lhota pod Libčany). Následovaly podrobné informace Josefa Vilhelma o stavu nemovitosti
ve Štítech a jejím současném zabezpečení. OO ČSCH Šumperk tuto záležitost neřeší. ÚV ČSCH bude
jednat o odprodeji nemovitosti, určené k demolici, zájemci z řad ČSCH. Jednáno bylo ke stížnosti
Milana Uhra k zápisu z XXV. valné hromady ČSCH. Konstatováno bylo, že zápis není doslovný
záznam a nezapisuje se naprosto vše, co bylo řečeno. Uvedeno bylo, že nové Stanovy ČSCH jsou
vloženy do tzv. sbírky listin a není nutné je tisknout a ověřovat. Dále bylo jednáno o zahájení výstavy
Náš chovatel a nutnosti připravit Řád chovatelských trhů pro okrasné a exotické ptactvo, který by byl
závazný pro pořadatele těchto akcí za řad ČSCH.
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/12/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informace Josefa Vilhelma o zabezpečení
nemovitosti ve Štítech (obehnání páskou, vyvěšení tabulek se zákazem vstupu).
USNESENÍ 13/ÚV 16/11/12/2: Zahájení výstavy Náš chovatel 2017 se zúčastní Ing. Miroslav Kroft,
(eventuálně Ing. David Rameš, Slavomír Brožek nebo Josef Vilhelm). Schváleno všemi hlasy.
Ad 13) Závěr jednání
Jednání ukončil v 16.15 hodin Ing. Miroslav Kroft. Následující zasedání ÚV ČSCH se bude konat
dne 31. 1. 2017 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 20. 12. 2016
Ověřování ukončeno: dne 30. 12. 2016
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise
Chovatel.

