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Číslo jednací:
57-1/2016

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

20. 9. 2016

Věc:

Zápis č. 8/2016
z 10. zasedání Ústředního výboru ČSCH, konaného dne 14. září 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 – od 13 hod. (100 % účast, jednání bylo usnášeníschopné)
ÚKK (ÚRK) ČSCH: Václav Uličný
Zaměstnanci Sekretariátu ÚV ČSCH: Ing. David Rameš – generální sekretář ČSCH, Tereza Čulíková,
Tomáš Marušák, Ing. Eliška Stejskalová
Hosté: Ing. Jan Kaplan, Ing. Věra Mazalová, Ing. Jiří Uhlíř
(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 13. 7. 2016
5) Právní záležitosti:
a. Výzva soudu k vyjádření k podané žalobě Milanem Kotyzou
b. Zastavení řízení proti NMV s.r.o.
c. Projednání smlouvy o spolupráci s De Heus, a.s.
d. Projednání žádosti o odpuštění pokuty
6) Nemovitosti:
a. Kralovice – splátkový kalendář, nutné opravy
b. Stav prodeje nemovitosti v Praze-Sedleci
c. Stav oprav vybraných nemovitostí
d. Kolín – schválení splátkového kalendáře
e. Žádost o odkup pozemku p. č. 15/2 k. ú. Rapotice po již neexistující ZO ČSCH Rapotice
7) Projednání situace v genetickém zdroji nutrií
8) Zhodnocení CK OMCH a MK OMCH
9) Zhodnocení expozice ČSCH v rámci výstavy Země živitelka
10) Zhodnocení CVM Olomouc
11) Projednání návrhu SZCH na pořádání výstavy zemí visegrádské čtyřky - V4
12) Příprava CV v Lysé nad Labem
13) Příprava rozpočtu na rok 2017
14) Příprava VH ČSCH
15) Příprava OMCH 2017
16) Různé
a. Stanovení funkčních paušálů
b. Projednání odměny pro ekonoma za doúčtování roku 2016 (první pololetí)
c. Pozvánka na seminář o zákazu faremního chovu kožešinových zvířat
d. Inventarizace majetku rok 2016
17) Diskuse
18) Závěr jednání

Ad 1) Zahájení
Jednání svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚV ČSCH.
Rokování zahájil v 10.45 hod. a dále ho také vedl. 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. (Poznámka - Josef Vilhelm, člen ÚV ČSCH, se jednání účastnil od 13.00
hod.)

Ad 2) Schválení programu jednání
Program byl doplněný o bod týkající se pořádání Olympiády mladých chovatelů 2017. Dále se
jednalo dle upraveného programu.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/2/1: ÚV ČSCH schvaluje doplněný program jednání. Schváleno šesti
hlasy.

Ad 3) Schválení zapisovatele
Bylo navrženo, že zápis z jednání vypracuje Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou všichni
členové ÚV ČSCH. Poslední kolo ověřování provedou statutární zástupci ČSCH.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/3/1: Zápis z jednání ÚV ČSCH č. 8/2016 zpracuje Ing. Eliška
Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚV ČSCH. Termín plnění – do třiceti dnů.
Schváleno šesti hlasy.

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 13. 7. 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 (Po nájemci bude
vymáhán, na základě vyúčtovaní, nedoplatek za vodu – od roku 2014. Dlužná částka
zatím neuhrazena, nájemce podal k 30. 9. 2016 výpověď z nájmu.)
- 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. (Doplnění usnesení - bude
provedeno výběrové řízení. Poznámka – do 13. 7. 2016 neobdržel ČSCH od MZe ČR
rozhodnutí o přidělení dotace na tento účel. 14. 9. 2016 - usnesení zrušeno.)
- USNESENÍ 4/ÚV 16/2/13/9: Ing. David Rameš prověří v evidenci nemovitostí ZO ČSCH
Dolní Roveň, Plačice, Zbyslav – opatření před zrušením ZO. (SPLNĚNO, ZO lze zrušit.)
- 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. (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,
kterým vnikli zloději, bude vsazena mříž. Budova Sekretariátu ÚV ČSCH bude zajištěna
kamerovým systémem. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 8/ÚV 16/6/9/6: ÚV pověřuje Ing. Davida Rameše zajištěním kopie kupní
smlouvy z katastru nemovitostí – budova v Postoloprtech. (Podstoupeno k řešení OO
ČSCH Louny – nástupnická organizace.)
Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚV ČSCH dne 13. 7. 2016.
- 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. (Zaslán informativní e-mail, dne 14. 9. 2016 konzultován obsah
dopisu s upřesňujícími dotazy. (Usnesení rozšířeno o výstaviště v Olomouci. ÚKOL
TRVÁ. Změna termínu plnění – do 19. 10. 2016.)
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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. ÚKOL TRVÁ.)
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. (Věc se nadále řeší. ÚKOL TRVÁ.)
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.
(SPLNĚNO.)
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/7/3: ÚV ČSCH schvaluje pokladní limit 40.000,- Kč. Termín
plnění – s okamžitou platností. (SPLNĚNO.)
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. (SPLNĚNO.)
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.
(SPLNĚNO.)
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. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 9/ÚV 16/7/8/4: ÚV ČSCH rozporuje fakturu za přeložené právní služby AK
Kučera za právní rozklad k ochranné známce Zverimex. (SPLNĚNO, faktura
rozporována.)
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. (SPLNĚNO částečně, nepředány některé
doklady roku 2015.)
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. (Dojednána nová cena
za kombinovaný kotel /dřevo – uhlí/, celková částka bude činit 683.000,- Kč. SPLNĚNO.)
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 16/7/10/3: 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. (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. (Nové
využití úřady povoleno. ÚKOL TRVÁ.)
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. (ÚKOL TRVÁ. Václav Uličný pořídil fotodokumentaci
nemovitosti. Ing. David Rameš zašle OO ČSCH Šumperk dopis s výzvou k řešení –
nástupnická organizace. Termín plnění – do 19. 10. 2016.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (Usnesení se vzhledem ke zjištěným
okolnostem dne 14. 9. 2016 ruší.)
- 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.
(SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/5: ÚV ČSCH schvaluje bezplatné zapůjčení klecí na CVM
2016. (SPLNĚNO.)
- 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. (Změna termínu – do 18. 10. 2016. 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. Nově schváleno. ÚKOL TRVÁ.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- 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. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/12: Na zahájení CVM pojede Ing. Miroslav Kroft, náhradník
Ing. Václav Krůta. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/11/13: Josef Vilhelm je pověřený jednáním s firmou De Heus, a.s.
o tisku oceňovacích lístků a za jakých podmínek bude tisk zdarma. Termín plnění – do 13.
8. 2016. (SPLNĚNO.)
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/4/1: ÚV ČSCH souhlasí, na základě doporučení Majetkové komise ÚV
ČSCH, se zrušením ZO ČSCH Plačice, Dolní Roveň a Zbyslav. Schváleno šesti hlasy.
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 peněz ČSCH. Termín plnění – do 31. 12. 2016.
Schváleno šesti hlasy.
Od 13.00 hodin se jednání zúčastnil sedmý člen ÚV ČSCH Josef Vilhelm.

Ad 5) Právní záležitosti
a. Výzva soudu k vyjádření k podané žalobě Milanem Kotyzou

b. Zastavení řízení proti NMV s.r.o.
c. Projednání smlouvy o spolupráci s De Heus a.s.
d. Projednání žádosti o odpuštění pokuty
ad a) Seznámení s dopisem pro soud, zastupování se ujme JUDr. Michal Danišovič.
ad b) NMV, dlužící firma z objektu v Moravanech u Brna – poplatky byly uhrazeny, vymáhání
zastaveno.
ad c) Projednán návrh smlouvy. Firma De Heus, a.s. poskytne roční dar (krmivo, oceňovací lístky,
cena na meziokresní soutěž). Široká diskuse se rozvinula k propagaci ČSCH na oceňovacích
lístkách a fóliích firmy De Heus, a.s. Bylo navrženo doplnit do čl. 2 – „…pokud bude ČSCH
pořadatelem“.
ad d) Pokuta bude ponížena na 500,- Kč, pokud společnost ze svého názvu odstraní jméno
Zverimex.

USNESENÍ 10/ÚV 16/8/5/1: ÚV ČSCH souhlasí s předneseným textem pro soud (týká se žaloby
podané Milanem Kotyzou). Schvaluje, aby v této záležitosti ČSCH zastupoval JUDr. Michal
Danišovič. PRO - 5, ZDRŽEL SE – 2.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/5/2: ÚV ČSCH rozhodl o snížení pokuty k subjektu na 500,- Kč s tím, že
tento odstraní název Zverimex ze svého webu a názvu. Splatnost - do 30 dnů. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/5/3: Smlouva s firmou De Heus, a.s. bude předložena znovu
k připomínkování. V čl. 2 bude doplněno „…pokud bude ČSCH pořadatelem“. Termín plnění – do
19. 10. 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 6) Nemovitosti
a. Kralovice – splátkový kalendář, nutné opravy
b. Stav prodeje nemovitosti v Praze-Sedleci
c. Stav oprav vybraných nemovitostí
d. Kolín – schválení splátkového kalendáře
e. Žádost o odkup poz. p. č. 15/2 k.ú. Rapotice po již neexistující ZO ČSCH Rapotice
ad a) ZO ČSCH Kralovice – na dlužnou částku bude vystavena faktura.
ad b) Nemovitost v Praze-Sedleci je prodána, peníze doručeny na centrální účet ČSCH, předávací
protokol je vybavený. Zbývá vyřídit převod odběru elektrické energie, vody a plynu.
ad c) Nemovitost v Brně – Plotní ulici: od katastrálního úřadu je k dispozici kladné stanovisko
k výstavbě garáží. Je nezbytné zvážit, jestli tiskárnu přestavět či zbourat a zřídit volné
parkování.
Střelice – kotelna se předělává. Havlíčkův Brod – výměna plastových oken za dřevěná,
město
vzneslo požadavek na výměnu oken, ale ke spolufinancování se nevyjádřilo.
ad d) Nemovitost v Kolíně v památkové zóně – nutné opravy (římsa, okna, topení, střecha).
S nájemníkem bude dojednán splátkový kalendář na dlužnou částku.
ad e) Byl jmenován likvidátor ZO ČSCH Rapotice.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/1: ÚV ČSCH schvaluje vypovězení pojistné smlouvy na prodanou
nemovitost v Praze-Sedleci. Termín plnění do 19. 10. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/2: ÚV ČSCH schvaluje vystavení faktury ZO ČSCH Kralovice na
uhrazení celkové dlužné částky. Na příští jednání bude přizván zástupce této ZO. Termín plnění –
do 19. 10. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/3: ÚV ČSCH schvaluje výměnu čtyřech oken a dveří (instalace
dřevěných) u nemovitosti v Havlíčkově Brodě firmou Vekra. Termín plnění – do 31. 12. 2016.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/4: ÚV ČSCH pověřuje Slavomíra Brožka řešením pronájmu
nemovitosti v Kolíně. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.

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. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/6: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše zjištěním možností nového
vytápění nemovitosti v Kolíně. Termín plnění – do 19. 10. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/7: ÚV ČSCH schvaluje splátkový kalendář pro uhrazení nedoplatku za
elektrickou energii p. Doležálka (nájemce nemovitosti v Kolíně). Termín plnění – do 31. 12. 2016.
Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/8: ÚV ČSCH schvaluje likvidátorem ZO ČSCH Rapotice Josefa
Vilhelma. Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.

Ad 7) Projednání situace v genetickém zdroji nutrií
Se situací v chovu nutrií podrobně seznámil členy ÚV ČSCH Ing. Jan Kaplan, garant tohoto
genetického zdroje. Uvedl důvody dřívějšího zařazení nutrií do Národního programu a také
současnou situaci v populaci nutrií. S ohledem na počet a kvalitu nutrií, nejasné původy, nízký
počet chovatelů, požadavky na welfare zvířat, některým atakům proti kožešinovým zvířatům a
také zařazení nutrií na seznam invazivních druhů bylo široce diskutováno o dalším setrvání ČSCH
v roli garanta. Vhledem k tomu, že ČSCH nemůže zabezpečit a garantovat podmínky chovu
nutrií, tak aby byla naplněna litera zákona, bylo navrženo, aby od roku 2017 již ČSCH nebyl
garantem genetického zdroje nutrií.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/7/1: Ing. Jan Kaplan, Ing. David Rameš a Ing. Eliška Stejskalová
připraví po prostudování připravované metodiky dopis pro MZe ČR a VÚŹV, v.v.i. s informací o
ukončení garance ČSCH - pro genetický zdroj nutrií, a to od roku 2017. Termín plnění – do 21. 9.
2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 8) Zhodnocení CK OMCH a MK OMCH
Tereza Čulíková, tajemnice Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH, informovala o průběhu
Olympiády mladých chovatelů 2016 a úhradě škod při akci vzniklých. Ty by měly být uhrazeny
z pojistky ČRDM. K průběhu akce referovali také Ing. Václav Krůta a Josef Buršík.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/8/1: Tereza Čulíková, tajemnice Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH,
zjistí veškeré náležitosti k pojistce na OMCH zprostředkované přes ČRDM. Termín plnění – do
19. 10. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/8/2: Na příští jednání ÚV ČSCH bude pozvána Jana Nováčková,
předsedkyně Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH. Termín plnění – 19. 10. 2016. Schváleno
všemi hlasy.

Ad 9) Zhodnocení expozice ČSCH v rámci výstavy Země živitelka
Ing. Miroslav Kroft referoval o expozici ČSCH na výstavě Země živitelka 2016. Bylo
ujednáno rozšíření expozice ČSCH v příštích letech a navýšení finančních prostředků pro
prezentaci ČSCH.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/9/1: ÚV ČSCH schvaluje navýšení finančních prostředků pro expozici
ČSCH na výstavě Země živitelka 2017 (a další ročníky) na částku 80.000,- Kč a rozšíření expozice
ČSCH, mj. o Králičí hop. Termín plnění – od roku 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 10) Zhodnocení CVM Olomouc
Jednání se zúčastnili zástupci Výstaviště Flora Olomouc – Ing. Jiří Uhlíř, ředitel, a Ing. Věra
Mazalová. Zrekapitulováno bylo konání celé akce, vyzdviženy klady a některé dílčí nedostatky

výstavy. Celkově byla Celostátní výstava mláďat králíků, drůbeže a výletků holubů hodnocena
kladně. Ing. Jiří Uhlíř projevil zájem výstaviště o pořádání další Celostátní výstavy mláďat
králíků, mladé drůbeže a výletků holubů (CMV) a Celostátní výstavy drobného zvířectva
„Chovatel“ (CV).
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/10/1: Členové ÚV ČSCH berou na vědomí nabídku Ing. Jiřího Uhlíře,
ředitele Výstaviště Flora Olomouc, a.s., na pořádání dalších ročníků CVM a CV.

Ad 11) Projednání návrhu SZCH na pořádání výstavy zemí visegárdské čtyřky – V4
Ing. Miroslav Kroft informoval o jednání s Jurajem Majerským, místopředsedou Republikové
rady Slovenského zväzu chovateĺov, které se konalo v Olomouci. Tématem jednání bylo pořádání
výstavy chovatelskou visegrádskou čtyřkou. Po obsáhlé diskusi byl přijat závěr, že je třeba
spolupracovat jednak na regionální úrovni a také podporovat celoevropskou soudržnost.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/11/1: ÚV ČSCH přijal stanovisko, že ČSCH děkuje za návrh, ale účast
na výstavách visegrádské čtyřky nebude celostátně zaštiťovat. Doporučuje spolupráci na
regionální úrovni. Schváleno všemi hlasy.

Ad 12) Příprava CV v Lysé nad Labem
Projednáváno bylo pořádání Celostátní výstavy drobného zvířectva Chovatel 2016 – svoláno
bude jednání výstavního výboru. Za zajištění doprovodných expozicí zodpovídají tajemníci
odborností, popřípadě další chovatelé. Vystavovatelé budou dotováni formou úhrady správního
poplatku. Dále byla schválena podpora vystavovatelům 200.000,- Kč pro rok 2017.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/12/1: Před konáním CV Chovatel 2016 bude svolán výstavní výbor.
Termín konání – do 31. 10. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/12/2: Vystavovatelům na CV Chovatel 2016 bude z centrálního rozpočtu
uhrazený správní poplatek. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/12/3: Do plánu příspěvků pro vystavovatele bude do centrálního
rozpočtu na rok 2017 zapracována částka 200.000,- Kč. Schváleno všemi hlasy.
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. Schváleno všemi hlasy.

Ad 13) Příprava rozpočtu na rok 2017
Konstatováno bylo, že příjmy z prodeje nemovitosti v Praze-Sedleci by se měly z poloviny
vložit do fondu údržby dalších nemovitostí. U jednotlivých odborných komisí jsou požadavky na
rozpočet v roce 2017 dány z konferencí. Pokud by chtěly ÚOK něco z přijatých usnesení
korigovat, tak je ÚV ČSCH připraven jednat. Rozpočet bude připravený jako vyrovnaný, po
zahrnutí částky na údržbu jako schodkový.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/13/1: Rozpočty jednotlivých ÚOK jsou stanoveny konferencemi. Pokud
bude požadavek nad rámec již schváleného rozpočtu, bude o něm ÚV ČSCH jednat. Termín plnění
– do 15. 11. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/13/2: Část příjmu za prodej nemovitosti v Praze-Sedleci bude převedena
do fondu oprav. Termín plnění – do konce roku 2016. Schváleno všemi hlasy.

Ad 14) Příprava VH ČSCH
Valná hromada ČSCH se bude konat dne 26. 11. 2016. Jako místo konání byl navržen Hotel
Duo v Praze-Střížkově (u metra Střížkov, u hotelu je parkoviště). Pronájem konferenční místnosti
stojí 18.000,- Kč. Jednáním ohledně přijatelné ceny za stravování byl pověřen Ing. David Rameš.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/14/1: Ing. David Rameš projedná s Hotelem Duo v Praze-Střížkově
poplatky za stravování delegátů při VH ČSCH 2016. Termín plnění – do 19. 10. 2016. Schváleno
všemi hlasy.

Ad 15) Příprava OMCH 2017
Olympiáda mladých chovatelů 2017 se bude konat ve dnech 3. až 6. 8. 2017 v Poběžovicích na
Domažlicku, jako doprovodný program bude návštěva jízdárny a výrobny masných výrobků,
poznávací zájezd po Chodsku.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/15/1: ÚV ČSCH pověřuje ZO ČSCH Poběžovice uspořádáním OMCH
2017 ve dnech 3. až 6. 8. 2017. Podmínky pro pořádání soutěže stanoví Komise pro práci
s mládeží ÚV ČSCH. Schváleno všemi hlasy.

Ad 16) Různé
a. Stanovení funkčních paušálů
b. Projednání odměny pro ekonoma za doúčtování roku 2016 (první pololetí)
c. Pozvánka na seminář o zákazu faremního chovu kožešinových zvířat
d. Inventarizace majetku rok 2016
ad a) Funkční paušály – ÚV ČSCH projednal návrh paušálů pro centrální orgánů.
ad b) Navržená odměna pro ekonomku a účetní ČSCH za doúčtování části roku 2016 byla
schválena.

ad c) Pozvánka na seminář o zákazu faremního chovu kožešinových zvířat – bylo rozhodnuto se
semináře neúčastnit.
ad d) Inventarizace majetku rok 2016 – inventarizační komise ve složení: Ing. David Rameš, Josef
Vilhelm, Kateřina Popelková provedla inventuru majetku v budově Sekretariátu ÚV ČSCH
(k 30. 6. 2016). Inventura klecí se provede při CV 2016.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/16/1: ÚV ČSCH schvaluje paušální uznatelné náhrady pro členy ÚV
ČSCH a ÚKK ČSCH. Termín plnění – s okamžitou platností PRO – 6, ZDRŽEL SE – 1.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/16/2: ÚV ČSCH schvaluje pro ekonomku a účetní ČSCH Ing. Zdenu
Dvořákovou odměnu ve výši 15.000,- Kč měsíčně pro doúčtování roku 2016. Schváleno všemi
hlasy.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/16/3: Zástupci ČSCH se nebudou účastnit semináře o zákazu faremního
chovu kožešinových zvířat. Schváleno všemi hlasy.
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. Schváleno všemi hlasy.

Ad 17) Diskuse
Ing. Miroslav Kroft informoval o dopise zaslaném k vyjádření Milanu Kotyzovi a Martinu
Kabátovi, DiS., v němž vypsal nedostatky v hospodaření roku 2015. Výčet těchto nedostatků bude
prezentován na listopadové Valné hromadě ČSCH. Vyjádřil také názor, že má podezření, kdy
nedostatky mohou naplňovat skutkové podstaty trestných činů porušení povinnosti při správě
cizího majetku a v jednom případě i zpronevěry. Věc bude po vyjádření právníka nejspíše
podstoupena k řádnému prošetření orgánům v trestním řízení.

Tomáš Marušák – zrekapituloval stav zapsání pobočných spolků do rejstříkového soudu.
Zbývá zapsat 305 pobočných spolků. Dále doporučil oddělené vybírání výstavních poplatků na
CV 2016 a sjednocení zkratech na soupisových arších při CV.
Dále bylo jednáno k bývalé účetní firmě a o návštěvě u předsedy Senátu Parlamentu České
republiky.
Jednáno bylo o činnosti Komise pro přípravu návrh Stanov ČSCH a nutnosti podstoupit co
nejdříve konečnou podobu Stanov ČSCH nižším organizačním složkám ČSCH. Diskutováno bylo
o zveřejnění srozumitelných informací pro nižší organizační složky, jež by se týkaly elektronické
evidence tržeb. Řešena byla také možnost zapůjčení propagačních materiálů na stánek ČSCH na
výstavy pořádané nižšími organizačními složkami svazu.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/17/1: ÚV ČSCH bere na vědomí informaci Ing. Miroslava Krofta o
zjištěných nedostatcích v hospodaření za rok 2015 a informativním dopise zaslaném k vyjádření
Milanu Kotyzovi a Martinu Kabátovi, DiS.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/17/2: ÚV ČSCH bere na vědomí informace o spolkovém rejstříku a
zapisování základních organizací přednesené Tomášem Marušákem.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/17/3: Na výstavním výboru bude projednán soubor zkratech užívaných
při bodování na CV. Termín plnění – do 31. 10. 2016. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 10/ÚV 16/8/17/4: ÚV ČSCH neschvaluje úhradu platby za poslední měsíc firmě
Nomita, s.r.o. pro neplnění povinností (nepředání všech dokladů). Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ 10/ ÚV 16/8/17/5: Ing. Miroslav Kroft, Ing. Václav Krůta a Ing. David Rameš se
zúčastní jednání s předsedou Senátu Parlamentu České republiky. Schváleno všemi hlasy.

Ad 18) Závěr
Jednání ukončil ve 21.40 hodin Ing. Miroslav Kroft. Příští zasedání ÚV ČSCH se bude konat
dne 19. 10. 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 20. 9. 2016
Ověřování ukončeno: dne 27. 9. 2016
Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise Chovatel.

