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Vážené dámy, vážení pánové, delegáti Valné hromady ČSCH, vážení hosté,
dovolte mi, abych mezi námi přivítal viceprezidenta Evropského chovatelského
svazu přítele Ing. Jaroslava Kratochvíla, CSc.
Nyní vás seznámím s činností Ústředního výboru ČSCH, o věcech a opatřeních,
které se staly ve volebním období 2009 - 2013.
Rok 2009 byl rokem volebním do ústředních orgánů, ve kterém nebylo možné řadu
věcí zastavit. Jednalo se hlavně o čerpání finančních prostředků z rozpočtu ČSCH a o práci
na jednotlivých úrovních ČSCH. Ve volebním období se ÚV ČSCH nedařilo pracovat jako
jednotný tým a to vedlo k paralyzování jeho činnosti.
Z tohoto místa bych se rád u některých oblastí činnosti v krátkosti pozastavil:
I. OBLAST MAJETKU
Převod nemovitostí ze společnosti Zverimex o.p. v likvidaci na ČSCH a předpoklad
ukončit jeho činnost od 30. 6. 2010 – tento úkol se nám podařil splnit.
Jedná se o majetek: budovy a pozemky Praha 6–Sedlec, Praha 8–Ďáblice, Kolín, Havlíčkův
Brod, Brno ulice Lidická. Když vezmeme v úvahu, že majetek ČSCH k 1. 1. 2010 měl
hodnotu 39 607 538,- Kč a k 31. 12. 2010 je to částka 66 999 087,- Kč, došlo v tomto
poměrně krátkém období k navýšení jmění ČSCH o 27 391 549,- Kč. Hospodářský výsledek
to samozřejmě neovlivnilo, ale celou ekonomiku ČSCH ano. Od Zverimexu o. p. v likvidaci
byly dále převzaty pohledávky, které se zúčtovaly na pohledávkový rozvahový účet.
Tiskárna ČSCH s r. o. v Brně. Tato společnost dlouhodobě vykazovala ztrátu
v hospodaření. V roce 2010 byl odvolán z funkce jednatele Mgr. Alexandr Szöke a do
funkce nového jednatele byl jmenován přítel Václav Mlaskač, člen ÚV ČSCH. Jeho úkolem
bylo připravit tiskárnu k likvidaci. I když na VH ČSCH dne 29. 5. 2010, jsme byli
informováni o snížení dluhu o 240 tisíc Kč a další oddlužování pokračuje, tento úkol
oddlužení se nepodařilo splnit a tiskárna je v současné době v likvidaci. Na 16. zasedání ÚV
ČSCH dne 20. 6. 2011 odstoupil z funkce jednatele společnosti Tiskárna ČSCH s r.o. přítel
Václav Mlaskač a zároveň rezignoval na funkci člena ÚV ČSCH. Likvidátorem byl
jmenován Ing. Luboš Valehrach.
Výstavní fundus. Byl zpracován ekonomický rozbor uskladnění výstavního fundusu
v Kostomlatech nad Labem a v Lysé nad Labem, a to včetně nákladů na vyskladnění,
naskladnění a práce lidí. Na základě tohoto ekonomického rozboru bylo přijato rozhodnutí a
v prvním čtvrtletí roku 2011 došlo k přestěhování výstavního fundusu na Výstaviště Lysá
nad Labem. Zároveň byla provedena inventarizace veškerého výstavního fundusu v majetku
ČSCH. Tato rozhodnutí v době následující bylo a je kritizováno nejen ÚRK ČSCH, ale i
částí chovatelské veřejnosti.
V oblasti majetku nemovitostí stojí před novým ÚV převod poslední nemovitosti,
která doposud není převedena pod ČSCH, je budova v Bulharské ulici v Karlových Varech
kde Zverimex s.r.o. je spoluvlastníkem z 13%.
Publikační činnost, vzdělávání a informovanost
II. OBLAST ČASOPIS CHOVATEL
Po nástupu nového generálního sekretáře ČSCH pana RNDr. Martina Smrčka, který byl
jmenován do této funkce dne 3. 12. 2009, se očekávalo udržení vysoké úrovně časopisu
Chovatel, který byl a je kladně hodnocen i v zahraničí.
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Vzhledem tomu, že se po ekonomické stránce propadal do černých čísel, přistoupil ÚV
ČSCH k těmto opatřením:
- zpracování Směrnice pro výplatu autorských honorářů
- zpracování ceníku plošné komerční inzerce v časopisu Chovatel
- snížení rozsahu časopisu o 16 stran
- změna tiskárny za účelem snížení finančních nákladů na tisk (změna byla provedena
dvakrát)
- ÚV ČSCH jmenoval redakční radu – jejím úkolem je vyjadřovat se k odborným
článkům a s pověřeným zaměstnancem ČSCH naplňovat obsah časopisu
- V roce 2011 VH ČSCH schválila navýšení členské známky s předplatným časopisu o
cenu inflace.
Všechna tato přijatá opatření se pozitivně odrazila v ekonomice časopisu.
Rok 2008 – schodek
- 333 435,- Kč.
Rok 2009 – schodek
- 2 013 454, 57,- Kč.
Rok 2010 – schodek
- 1 322 594, 51,- Kč.
Rok 2011 – schodek
- 529 283,22 Kč
Rok 2012 – schodek
- 124 202,42 Kč
Z výše uvedených čísel je vidět, že se nám podařilo snížit schodek o velmi vysokou částku,
aniž by utrpěla kvalita časopisu.
III. OBLAST WEBOVÉ STRÁNKY ČSCH
Členská základna je pravidelně informována na webových stránkách ČSCH. Nové webové
stránky začaly připravovat a tvořit po nástupu nového ÚV ČSCH, tímto úkolem byl pověřen
člen ÚV ČSCH pan RSDr. Jaroslav Hron. Konečná podoba byla dokončena počátkem roku
2011. Tady z tohoto místa bych rád poděkoval samotnému autorovi panu Petru Slowikovi a
v neposlední řadě zaměstnanci Tomáši Marušákovi, který provádí pravidelné aktualizace.
V průběhu roku 2011 se taktéž podařilo otevřít diskusi na webových stránkách ČSCH.
Přístup do diskuse je umožněn na základě registrace pouze členům ČSCH. Adresné
příspěvky zaručují věcnou diskusi na úrovni. I tento úkol ÚV ČSCH splnil.
IV. OBLAST FINANČNÍ ÚSPORY ČSCH
V srpnu roku 2010 dochází v rámci finančních úspor k reorganizaci Distribučního střediska.
Přestěhovalo se do Prahy a veškeré požadavky na distribuci se vybavují na Sekretariátu ÚV
ČSCH. Tady dochází k finanční úspoře ČSCH ročně více jak 330 000,- Kč.
Po odvolání generálního sekretáře ČSCH RNDr. Martina Smrčka byl ÚV ČSCH pověřen
RSDr. Jaroslav Hron provést personální audit Sekretariátu ÚV ČSCH a doporučil:
 vydat novelizaci Pracovního řádu Sekretariátu ÚV ČSCH
 dokončit obsahovou a formální kompletaci personální dokumentace a zabezpečit její
oddělené uložení od ostatních dokumentů
 zapracovat a vyhlásit pracovní náplně zaměstnanců
 ve spolupráci s ÚRK ČSCH provést kontrolu práce účtárny
 navrhl vyhlásit konkurzní řízení na obsazení, v té době neobsazené, pozice generálního
sekretáře ČSCH.
ÚV ČSCH přijal opatření v reorganizaci Sekretariátu ÚV ČSCH, a to především v úspoře
finančních nákladů. Sekretariát ÚV ČSCH v roce 2009 zaměstnával jedenáct zaměstnanců
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na plný pracovní úvazek a tři zaměstnance na ½ úvazek. Současný stav na přelomu roku
2012/13 je sedm zaměstnanců na plný pracovní úvazek a jeden zaměstnanec na ½ úvazek.

Rok
2009
2010
2011
2012

Hospodaření
v letech
-652 509,20
-1 272 140,02
736 155,45
431 364,29

odpisy
-850 302,00
-1 532 663,02
-2 304 543,20
-1 635 578,05

hospodářský
výsledek
-1 502 811,20
-2 804 803,04
-1 568 387,75
-1 204 213,76

V. OBLAST OPRAVY NEMOVITOSTÍ
ÚV ČSCH odsouhlasil dlouhodobý plán oprav nemovitostí:
 Brno–Střelice - v roce 2010 byla provedena výměna oken ve výši 100 000,- Kč.
 Praha 8–Ďáblice - v roce 2011 byla provedena rekonstrukce budovy na náklady
nájemníka, které byly zohledněny ve výši nájmu. Tato rekonstrukce byla provedena ve
výši 1 000 000,- Kč.
 Praha 8 – Sekretariát ÚV ČSCH - v roce 2011 došlo k výměně vstupních dveří a oken
v celé budově ve výši 720 032,83 Kč.
 Na počátku roku 2012 došlo ke zhodnocení nemovitosti a byly provedené potřebné
opravy části 1. patra budovy Sekretariátu ÚV ČSCH Maškova 3, Praha 8–Kobylisy ve
výši 1 200 000,- Kč. Tyto prostory dříve užívala Jazyková škola TAU College.
 V lednu 2013 byla zahájena rekonstrukce 2. patra v téže budově. Tuto část budovy se
podařilo pronajmout Českomoravské kynologické unii a byla podepsána smlouva o
pronájmu. Společnost k dnešnímu dni složila finanční zálohu, která bude použita
k rekonstrukci a dofinancována z prostředků ČSCH v celkové výši 1 500 000,- Kč
 Tomuto dlouhodobému záměru předcházelo rozhodnutí vyřešit pozemky pod budovou.
ÚV ČSCH schválil svým usnesením číslo 260/18/4d/2012 ze dne 18. 6. 2012 sepsání
smlouvy ve věci právního zastupování ke koupi nebo pronájmu pozemků u katastrálního
úřadu Kobylisy a odprodej pozemní komunikace (chodník, prostor pod zastávkou a část
cyklostezky, které procházejí pozemkem v katastru Praha 6–Sedlec) za částku 693 510,Kč.
 V roce 2013 by mělo dojít k zastřešení budovy Maškova 3, Praha 8–Kobylisy a výměně
oken Brno ulice Lidická.
VI. OBLAST LABSKÁ INVESTIČNÍ
Dlouho diskutovanou oblastí v ČSCH je Labská investiční a. s. Pro členy ÚV ČSCH to byla
jedna z možností, jak získat finanční prostředky z fondu Evropské Unie na činnost ČSCH
„Dlouhodobý vzdělávací program výchovy členů a práce s mládeží ČSCH na léta 2011 –
2015“, a opravu vybraných nemovitostí „Ústřední vzdělávací návštěvnické centrum ČSCH“.
Jedná se o budovu Sekretariátu ÚV ČSCH v Maškově ulici a budovu v Brně ulici Lidická.
V druhé polovině roku 2011 se členové ÚV ČSCH zabývali analýzou mandátní
smlouvy. Na schůzce s předsedou představenstva Labské investiční a. s. bylo projednáno
pokračování mandátní smlouvy. Obsahem smlouvy bylo zpracovat projekt, stavební
dokumentaci a zajistit potřebné související činnosti s předchozími závazky. Ze strany ÚV
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ČSCH byla vyslovena nedůvěra k Labské investiční a. s.. Na tuto společnost byla podána
žaloba a trestní oznámení pro podezření z podvodu.

VII. OBLAST CELOSTÁTNÍ VÝSTAVY
Na VH ČSCH v roce 2010 byla delegátům předložena pětiletá smlouva o pořádání
Celostátních výstav drobného zvířectva na Výstavišti v Lysé nad Labem. Vycházelo se ze
zpracovaných podkladů pana RNDr. Martina Smrčka. Jako nejvýhodnější byla předložena
nabídka Výstaviště v Lysé nad Labem. V únoru roku 2011 došlo k podpisu 1. dodatku ke
smlouvě.
V průběhu roku 2012 členové ÚV ČSCH opakovaně projednávali problematiku
organizování Celostátních výstav. Usnesením se ÚV ČSCH rozhodl, že předloží delegátům
VH ČSCH možnosti řešení přijatých závěrů ve prospěch chovatelské veřejnosti na svých
zasedáních ÚV ČSCH, nebo potvrzení přijatých závěrů ÚRK ČSCH ve smyslu jejich zpráv.
Valná hromada v listopadu roku 2012 zmocnila ÚV ČSCH k uzavírání dodatků smlouvy s
VLL a operativnímu jednání v zájmu zajištění realizace smlouvy k pořádání těchto výstav.
Tato smlouva a především cílem této smlouvy, bylo nadále nezadlužovat ČSCH, tak jak
tomu bylo v letech předešlých (například výstava v Praze-Letňanech a podobně). Ukázalo
se, že i když tento krok a záměr odsouhlasili delegáti VH ČSCH demokraticky, nadále je
tato oblast kritizována. Já osobně si myslím, že neoprávněně. Výstaviště Lysá nad Labem
nám vyšlo vždy ve všech směrech vstříc.
VIII. OBLAST SMĚRNICE, PŘEDPISY A STANOVY
Další oblastí, kterou se ÚV ČSCH prioritně zabýval, bylo vytvořit směrnice a předpisy,
které pro činnost ČSCH v té době chyběly nebo nebyly dostatečné. Schváleny byly
Směrnice o poskytování náhrad v ČSCH a Provozní řád Sekretariátu ÚV ČSCH. Na
pracovním zasedání v květnu roku 2010 bylo schváleno, že jednotlivých odborných
konferencí se mohou účastnit zástupci klubů s hlasem poradním.
Celým volebním obdobím se prolínala příprava a tvorba nových Stanov ČSCH v
návaznosti na schválení nového Občanského zákoníku. Této práce se ujal pan JUDr. Michal
Danišovič a ostatní členové pracovní komise. Na XIX. VH ČSCH byl schválen věcný návrh
Stanov ČSCH a započala příprava závěrečného znění Stanov ČSCH, které obdrželi členové
ÚV ČSCH k seznámení v dubnu roku 2013. Závěrečnou práci na stanovách připravila
komise, která byla zvolena XX. VH ČSCH a pracovala ve složení: Pavel Wieder, Ivan
Pavel, Ing. Vladimír Hulman a JUDr. Michal Danišovič. Dále se na přípravě podíleli
Jindřich Šíp ml. a Petr Sirotek. ÚV ČSCH bylo odsouhlaseno navýšení příspěvku do
vzdělávacího fondu od pořadatelů výstav, ze současných 30,- Kč na 40,- Kč.
IX. OBLAST KÁRNÁ ŘÍZENÍ
Během volebního období probíhala také kárná řízení, některá byla dořešena, další jsou
v řešení Rozhodčí komise ÚV ČSCH.
X. OBLAST SOUDNÍ SPORY
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Celým volebním obdobím provázelo a provází ÚV ČSCH soudní spory. V zastupování
ČSCH JUDr. Michaelem Sonntagem došlo k odstoupení od mandátní smlouvy a byly
sepsány nové mandátní smlouvy ve věcech soudních sporů odděleně s právním zástupcem
Mgr. Jiřím Kučerou. Slavibor Petržílka a Ing. Jaroslav Kratochvíl, CSc. se zúčastnili
některých jednání a podali svědectví u soudu. V tomto volebním období probíhaly tyto
soudní spory.
Protistrana
CHOVATEL, s.r.o.
CHOVATEL, s.r.o.
CHOVATEL, s.r.o.
CHOVATEL, s.r.o.
Labská investiční, a.s.
Ing. Věra Tauberová
Ing. Věra Tauberová

Věc
Spor o ukončení účasti ČSCH ve společnosti
CHOVATEL, s.r.o.
Spor o vydání neoprávněného prospěchu z
prodeje Vzorníku plemen holubů
Spor o náhradu škody z prodeje Vzorníku
plemen drůbeže
Spor o uložení zákazu vydávání časopisu
Chovatel
Spor o vymáhání peněžitého plnění/záloh
uhrazených protistraně dle mandátní
smlouvy č. 41690250
Spor o neplatnost výpovědi z nájmu
nebytových prostor
Spor o uložení povinnosti vyklizení
nebytového prostoru

ukončeno leden 2013
ve prospěch ČSCH,
trvá
trvá
ukončeno leden 2012
ve prospěch ČSCH
trvá
ukončeno listopad
2012
ve prospěch ČSCH
ukončeno listopad
2012
ve prospěch ČSCH

Ing. Věra Tauberová

Spor o zaplacení 556.087,- Kč s přísl. z titulu
Ukončeno exekucí
dlužného nájemného za užívání nebytových
nemovitosti, která
prostor
byla v majetku paní
Ing. Věra Tauberová
Spor o zaplacení 337.535,- Kč s přísl. z titulu
Tauberové, a byla
dlužného nájemného za užívání nebytových
odhadnuta na částku
prostor
4 481 980,- Kč.
Ing. Věra Tauberová
Spor o zaplacení 437.261,- Kč s přísl. z titulu
Je očekáván převod
bezdůvodného obohacení za užívání
finanční částky na
nebytových prostor po skončení výpovědní
účet ČSCH
lhůty
V měsíci červnu se uskuteční prodej této nemovitosti za dvě třetiny odhadní ceny. Nabízí
se možnost odkoupit tuto nemovitost, která je v lukrativní části a opravou zvýšit její
hodnotu a následně pronajmout nebo odprodat.
Zverimex o.p.v
likvidaci
Zverimex o.p.v
likvidaci

Vlastimil Jura,st.
Václav Mlaskač

p. účetní Váchová nedoplatek finančních
náhrad (mzda), výmaz z RES byl proveden
ukončeno
27. 10. 2012
27. 10. 2012
pozemek v Ďáblicích dvojí zápis - duplicita
na katastru pro Prahu 8 (spoluvlastníci
ukončeno ve prospěch
Vladimír Lipovec, Mgr. Marie Kubátová a
spoluvlastníků
ČSCH), úhrada nákladů řízení na základě
usnesení rozsudku
Žaloba o zaplacení částky
trvá
Žaloba o zaplacení částky
trvá
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XI. OBLAST ČINNOSTI ÚV ČSCH
Dále bych chtěl zmínit práci s mládeží. ÚV ČSCH se opakovaně zabýval postavením
současné Komise pro práci s mládeží, která nebyla jmenovaná jako pracovní komise. Toto
postavení bude nutné přesně specifikovat v novém znění Stanov ČSCH tak, aby situace
nadále byla jasná a měla své pravidla.
ÚV ČSCH musel po dobu svého volebního období zasahovat i do činnosti práce
ÚOK. Byla řešena účast českých chovatelů na Světovém šampionátu okrasného ptactva a
rozpočet této účasti. ÚV ČSCH uložil všem chovatelům okrasného ptactva, kteří jsou členy
ČSCH, kroužkovat své odchovy nánožními kroužky odebranými prostřednictvím ČSCH.
ÚV ČSCH podpořil činnost ÚOK CHOEP s připravovanou prezentací nového
plemene olomoucký kanár finančním příspěvkem na zhotovení propagačního banneru a
brožury určené v rámci schvalovacího procesu příslušné komise O.M.J. při C.O.M.
Změny proběhly také v revizní činnosti. ÚV ČSCH odsouhlasil předepsat k náhradě
neoprávněně vyplacené cestovní náhrady a vnitrosvazovým předpisem stanovit pro všechny
odbornosti stejné podmínky pro náhradu cestovních výloh. ÚRK ČSCH bylo požádáno o
svolání společného jednání obou orgánů, kde by se tento neuspokojivý stav řešil. V březnu
roku 2013 byly žaloby podány k soudu.
ÚV ČSCH uložil Legislativní komisi ÚV ČSCH a Ekonomické komisi ÚV ČSCH
zpracovat rozbor činnosti ÚOK a jejich financování při přiznání či nepřiznání právní
subjektivity. V červenci roku 2012 bylo přijaté usnesení nedoporučit právní subjektivitu
ÚOK ČSCH.
Během tohoto volebního období se pravidelně konaly schůzky ÚV ČSCH se zástupci
ÚOK a zástupci krajských sdružení. Byl schválen příspěvek ÚOK chovatelů okrasných a
užitkových holubů ve výši 80 000,- Kč na tisk dvoujazyčné propagační brožury o národních
plemenech holubů.
V květnu roku 2011 se zrušilo usnesení na objednávky a doobjednávky nánožních
kroužků klubům. Důvodem bylo zprůhlednit členskou základnu, dbát na registraci všech
členů i členů klubu, kteří nebyli a dosud nejsou členy ČSCH.
U této oblasti bych se rád pozastavil a připomenul, že se nám podařilo zavést
platební morálku. Nevedeme v současné době žádnou pohledávku za objednané kroužky a
členské příspěvky. Na počátku tohoto volebního období byly vedené pohledávky i tři roky
zpět. Přál bych si, aby se novému ÚV ČSCH podařilo tento stav udržet.
Dále se nám povedlo nastartovat elektronickou evidenci členské základny. Jsme na samém
začátku elektronické databáze členů, která byla spuštěna v lednu tohoto roku.
S problematikou systému evidence organizací a členů jsme byli seznámení ve Faktech roku
2005. Tato evidence by měla především pružněji reagovat na změny v členské základně.
Splnit tento úkol uložila Valná hromada ČSCH ještě předešlému ÚV ČSCH s účinností s
rokem 2006.
K dnešnímu dni má ČSCH celkem 15 360 členů z toho 1 308 mladých chovatelů,
kteří zaplatili členské známky. Přitom svou povinnost do 30. listopadu daného roku zaslat na
Sekretariát jmenný seznam členů, splnila pouze třetina OO ČSCH. Z čeho plyne, že pouze
5 685 členů je evidováno v této evidenci, a tito prokazatelně vedle svého příjmení mají
vyplněnou kolonku o úhradě členského příspěvku. Apeluji na vás, delegáty, aby v příštím
roce objednávky a doobjednávky členských známek se prováděly pouze v elektronickém
systému. Dále by se plynule mohlo přejít na objednávky nánožních kroužků taktéž
v systému elektronických objednávek.
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XII.OBLAST NENAPLNĚNÉ CÍLE ÚV ČSCH
ÚV ČSCH si ještě stanovil cíle, které ale nestihl naplnit. Chtěl přepracovat:
- Výstavní řád
- Řád pro posuzovatele zvířat ČSCH
- Stanovit směrnicí, na jakou činnost se využijí finanční prostředky vzdělávacího
fondu placené pořadatelem výstavy, jehož výši určuje ÚV ČSCH
- Přepracovat platnou směrnici „Pravidla pro vyplácení cestovních nákladů pro
služební cesty“ a
- Stanovit směrnicí pravidla v čerpání finančních prostředků ÚOK. Finanční částky,
přidělené ze společných prostředků budou mít přesné určení, k jakému účelu mohou
být použity. Finanční prostředky, jež získá ÚOK svojí činností, mohou použít dle
svého uvážení na odbornou činnost v souladu s obecnými pravidly pro hospodaření.
Vážení přátelé, delegáti, vážení hosté,
můj výčet informací byl poměrně rozsáhlý, o některých oblastech by se dalo hovořit
ještě podrobněji. Ale to bych měl slovo jenom já. Ještě je na programu další část.
Na závěr chci poděkovat všem členům Ústředního výboru ČSCH, kteří mi
pomáhali, ať slovem, radou nebo pomocí při výkonu mé funkce, generálnímu sekretáři
ČSCH Martinu Kabátovi, DiS. za jeho zodpovědný přístup při naplňování úkolů, které
byly na Sekretariát ÚV ČSCH kladeny, dále pracovníkům a zaměstnancům Sekretariátu
ÚV ČSCH, kteří se podíleli na zajištění Evropské výstavy drobného zvířectva v Lipsku a
v neposlední řadě i Ing. Jaroslavu Kratochvílovi, CSc., místopředsedovi Evropského
chovatelského svazu při zajištění stánku a odborné pomoci při jednání s organizátory
v Lipsku.
A co popřát nově zvolenému Ústřednímu výboru ČSCH? Po mé zkušenosti hlavně
pevné nervy, aby chovatelství zůstalo nadále koníčkem pro potěšení a radost. Málokdo si
totiž uvědomuje, že živý organizmus formuje i mezilidské vztahy.
Děkuji vám všem za pozornost.

