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ZÁPIS
z XXVII. valné hromady Českého svazu chovatelů
konané dne 1. prosince 2018
v Základní škole Burešova v Praze 8 - Kobylisích

Český svaz chovatelů (dále v běžném textu ČSCH, popřípadě jen svaz)
Účastníci jednání:
■ OO ČSCH Benešov (Štěpán Hájek), Beroun (Dana Caithamlová), Blansko (Ing. Jiří Bareš),
Brno (Rostislav Valeš), Břeclav (Václav Vytrhlík), Česká Lípa (Stanislav Brückner), České
Budějovice (František Koubek), Děčín (Mgr. Vlastimil Jura), Domažlice (Vladimír Eisenreich),
Frýdek-Místek (Jiří Plát), Havlíčkův Brod (Ing. Jan Bouma, CSc.), Hodonín (Jaroslav Bayer),
Hradec Králové (Jaroslav Kalaš), Cheb (Zbyněk Muška), Chrudim (doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.),
Jičín (Eva Morávková), Jihlava (Ing. Antonín Nosek), Jindřichův Hradec (Vladimír Kopřiva),
Karviná (Janka Šiketová), Kladno (Ing. Jaroslav Boukal), Kolín (Jana Nováčková), Kroměříž
(Josef Derka), Litoměřice (Antonín Kubovec), Louny (Slavibor Petržílka), Mělník (Jiří Švejda),
Mladá Boleslav (Mgr. Zdeněk Volf), Náchod (Zdeněk Macháně), Nový Jičín (Petr Kičura),
Nymburk (Oldřich Vízek), Olomouc (Zdeněk Tomečka), Opava (Marek Vajda, Gabriela
Vajdová), Ostrava (Ing. Miloš Sýkora), Pardubice (Josef Blažek), Písek (Ing. Josef Jambura),
Plzeň (Václav Eliáš, DiS.), Plzeň-sever (Ing. Vladimír Tuzar), Praha (Vítězslav Svoboda), Prahavýchod (Miroslav Tesařík st.), Praha-západ (Richard Dusil), Prachatice (František Hejda),
Prostějov (Ing. Karel Karkan), Přerov (Jiří Koláček), Rakovník (Jiří Kinkal), Rokycany (Lubomír
Kesner), Rychnov nad Kněžnou (Václav Hromek), Semily (Petr Málek), Sokolov (Antonín
Drbal), Strakonice (Jaroslav Holub), Svitavy (Ing. Jaroslav Zavoral), Šumperk (Zdeněk Malý),
Tábor (Štefan Kočica), Tachov (Jakub Šedivý), Teplice (Martin Netík), Trutnov (Miloslav Hertl),
Třebíč (Jaroslav Šebek), Uherské Hradiště (Martin Šmotek), Vsetín (Milan Klíma), Vyškov (Jiří
Soukup), Znojmo (Ing. Radek Novotný), Žďár nad Sázavou (Miloslav Bratršovský).
Chovatelské sekce s hlasem rozhodujícím:
■ sekce chovatelů koček (Eva Hlaváčková, MVDr. Martin Urban), morčat a jiných drobných
hlodavců (Ing. Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková), zpěvných kanárů (RNDr. Pavel Pivoňka),
okrasného a exotického ptactva (Ing. Jiří Čumíček)
Chovatelské sekce s hlasem poradním:
■ sekce chovatelů králíků (MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.), drůbeže (Miloslav Hertl)
Další účastníci:
■ Krajské sdružení ČSCH Jihomoravského kraje (Ing. Dagmar Malá), Karlovarského kraje (Ing.
Miroslav Kroft), Královéhradeckého kraje (Josef Šolc st.), Olomouckého kraje (Zdeněk
Tomečka), Zlínského kraje (Josef Derka)
■ ÚVV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft, Ing. Václav Krůta, Václav Brožek, Josef Buršík, Lubomír
Kesner, Dagmar Kičurová, Josef Vilhelm
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■ ÚKK ČSCH: Václav Uličný, JUDr. Michal Danišovič, RSDr. Jaroslav Hron, Ing. Vladimír
Hulman
■ Komise pro přípravu prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH: JUDr. Mikuláš Papoušek
■ Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Lucie Berná, Ing. Zdena Dvořáková, Linda
Kabátová, Lenka Poláková Kadeřábková, Ing. Eliška Stejskalová, Josef Vilhelm
■ Kandidáti do ÚVV ČSCH: Václav Brožek, Josef Buršík, Lubomír Kesner, Dagmar Kičurová,
Ing. Miroslav Kroft, Ing. Václav Krůta, Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Vlastimil Nachtigal, Ing. Lada
Šípová Krejčová, MVDr. Martin Urban
■ Kandidáti do ÚKK ČSCH: Petr Blecha, JUDr. Michal Danišovič, RSDr. Jaroslav Hron, Ing.
Vladimír Hulman, Václav Uličný
Kandidáti do ÚKPMCH – 1. tým: Jana Nováčková (předsedkyně), Bc. Michaela Drgová, Mgr.
Vlastimil Jura, Zuzana Karasová, Bc. Zdeňka Klimková (omluvena), Ing. Miloš Kroupa, Jiří
Rovenský ml.
Kandidáti do ÚKPMCH – 2. tým: Mgr. Dita Kovářová (předsedkyně), Pavla Kabátová, Roman
Kučera (omluven), Petr Matoušek, Eva Morávková, Eva Ryšavá, Jakub Šedivý
Prezenční listina je založena v Sekretariátu Ústředního výkonného výboru ČSCH (dále v běžném textu jen
sekretariát). (Poznámka – klíč pro volbu delegátů na Valnou hromadu ČSCH /dále jen VH/: jeden hlas na
každých započatých 20 dospělých členů, rozhodující byl počet zaplacených členských známek na rok
2018. Z jednání byl pořízen zvukový záznam, jenž je uložený po dobu jednoho roku v sekretariátu.)

PROGRAM:
1. Zahájení – volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů
2. Schválení programu, jednacího řádu a volebního řádu VH ČSCH
3. Kontrola plnění usnesení XXVI. VH ČSCH
4. Zpráva o činnosti ÚVV ČSCH za období uplynulé od XXVI. VH ČSCH
5. Zpráva o hospodaření ČSCH za rok 2017
6. Zpráva ÚKK ČSCH včetně zprávy k provedené prověrce účetní závěrky za rok 2017
7. Zpráva o stavu nemovitostí a výstavního fundusu
8. Zpráva Komise pro přípravu prováděcích předpisů – návrh organizačního řádu a řádu
pro kontrolní činnost
9. Návrh změny volebního řádu, návrh změny Stanov ČSCH
10. Přestávka - oběd
11. Valorizace členského příspěvku na rok 2019
12. Prodej nemovitosti Kralovice
13. Návrh rozpočtu ČSCH na rok 2019
14. Zpráva komise pro přípravu voleb včetně představení kandidátů
15. Představení týmů ucházejících se o práci v ÚKPMCH
16. Volby do ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH a ÚKPMCH
17. Diskuse
18. Zpráva mandátové a návrhové komise
19. Přijetí usnesení
20. Závěr
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Ad 1) Zahájení – volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů
Valnou hromadu ČSCH (dále VH) svolal pozvánkou rozeslanou e-mailem Ústřední výkonný
výbor ČSCH (dále jen ÚVV). Jednání začalo v 10.20 hodin, zahájil ho Slavomír Brožek, který se
dále ujal řízení VH. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých chovatelů.
Byla podána informace, že z OO ČSCH (dále jen OO) a chovatelských sekcí, majících hlas
rozhodující, byli pozváni delegáti s celkem 674 hlasy. Přítomni jsou delegáti disponující 593
hlasy, nadpoloviční většina je 297 hlasů. Jako zapisovatelka byla navržena Ing. Eliška Stejskalová
– hlasování: PRO prostá většina. Do mandátové komise byli navrženi: za ÚVV Lubomír Kesner,
z pléna (po předešlém projednání s navrhovanými) Stanislav Brückner, Ing. Radek Novotný, Ing.
Vladimír Tuzar, Miloslav Hertl. Kdo souhlasí s volbou mandátové komise - hlasování: PRO
prostá většina. Prací pomocných skrutátorů byli pověřeni zaměstnanci sekretariátu. Do volební
komise byli navrženi: za ÚVV Josef Vilhelm, z pléna (po předešlém projednání s navrhovanými),
Josef Blažek, Václav Eliáš, DiS., Ing. Dagmar Malá, doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D. – hlasování:
PRO 564 hlasy. Byla podána informace, že po příchodu dalších dvou delegátů jsou přítomni
delegáti s celkem 604 hlasy, nadpoloviční většina je 303 hlasy. Do návrhové komise byli navrženi:
za ÚVV Ing. Václav Krůta, z pléna (po předem projednání s navrhovanými) Dana Caithamlová,
Gabriela Vajdová, Josef Derka, Vladimír Kopřiva – hlasování: PRO 579 hlasů. Jako ověřovatelé
zápisu byli navrženi: za ÚVV Lubomír Kesner, z pléna (po předešlém projednání
s navrhovanými) Vladimír Eisenreich, Oldřich Vízek a následně Rostislav Valeš – hlasování:
PRO 590 hlasů.

Ad 2) Schválení programu, jednacího řádu a volebního řádu VH ČSCH
Slavomír Brožek konstatoval, že k navrženému programu nepřišly žádné připomínky. Kdo
souhlasí s navrženým programem jednání – hlasování: PRO 584 hlasy. Dále bylo řečeno, že
jednací a volební řád jsou v platnosti od loňské VH. Z podnětu Vítězslava Svobody bylo
hlasováno o tom, jakým způsobem proběhnou volby. Kdo souhlasí s tím, aby volby probíhaly
tajně – hlasování: PRO 498 hlasů.

Ad 3) Kontrola usnesení plnění XXVI. VH ČSCH
Ing. Miroslav Kroft informoval o plnění jednotlivých ukládacích bodů usnesení předešlé VH.
Všechny body byly uloženy ÚVV:
- Proúčtovat proti základnímu jmění ztrátový hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši
4 607.640,- Kč včetně DPH. (SPLNĚNO.)
- Projednat na zasedání ÚVV ČSCH doporučené závěry ÚKK ČSCH přednesené na XXVI.
VH ČSCH. (SPLNĚNO.)
- Projednat na zasedání ÚVV ČSCH věcné připomínky delegátů XXVI. VH ČSCH.
(SPLNĚNO.)

Ad 4) Zpráva o činnosti ÚVV ČSCH za období uplynulé od XXVI. VH ČSCH
Zpráva je přílohou zápisu - PŘÍLOHA zápisu č. 1. Ing. Miroslav Kroft poděkoval všem, kteří
reprezentovali ČSCH na Evropské výstavě v Dánsku (dále jen EV) a také těm, kteří vystavovali
na Celostátní výstavě drobného zvířectva Chovatel 2018 (dále jen CV). Poděkoval rovněž
realizačnímu týmu a posuzovatelům, kteří se na CV zřekli ve prospěch výstavy posudečného.
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Vyslovil politování, že členové Ústřední odborné komise chovatelů holubů (až na jednoho, který
žádal o plemenný chov) nevystavili svoje zvířata na CV. Poté poskytl prostor na dotazy ke zprávě:
- Ing. Vladimír Hulman: zeptal se, jestli hlavní spolek nedostal dotaci MZe ČR na činnost
z důvodu, že dotaci již obdržel Králičí hop;
- Ing. Miroslav Kroft: upozornil na usnesení ÚVV - dotaci MZe ČR žádá pobočný spolek
prostřednictvím hlavního spolku, což se u Králičího hopu nestalo. Dále konstatoval, že
dotace na činnost pro rok 2018 byla ČSCH přislíbena bývalým ministrem zemědělství;
- Ing. Lada Šípová Krejčová: uvedla, že pobočný spolek může dle zásad MZe ČR žádat o
dotace napřímo. Hlavní spolek nedostal dotaci na činnost z důvodu špatného zapsání ve
spolkovém rejstříku;
- Ing. Miroslav Kroft: dementoval tuto informaci. Uvedl, že MZe ČR argumentovalo
neposkytnutí dotace tím, že bylo požádáno pozdě. ČSCH dokázal, že to není pravda. Dále
konstatoval, že napřímo žádají myslivci a rybáři (není jisté, jestli hlavní spolek jejich
požadavek vyřídí);
- Slavibor Petržílka: vznesl dotaz, je-li Králičí hop základní organizací či klubem ČSCH;
- Ing. Miroslav Kroft: odpověděl, že se jedná o klub;
- Miroslav Tesařík st.: požádal, aby napříště zprávy odeslané před VH na OO byly
podepsané a měly potřebné formální náležitosti.

Ad 5) Zpráva o hospodaření za rok 2017
Rozpočet ústředních orgánů ČSCH, který byl projednán a schválen na XXV. VH dne 26. 11.
2016, počítal se schodkovým rozpočtem v roce 2017, a to v celkové výši -4 372 803,- Kč. Účetní
závěrka hospodaření ústředních orgánů ČSCH za rok 2017 vykazuje hospodářský výsledek ve
výši – 1 552 163,33 Kč. Ing. Miroslav Kroft vyzval k diskusi ke zprávě:
- Vladimír Kopřiva: konstatoval, že zpráva je příliš krátká, chybí hospodaření jednotlivých
sekcí. Navrhnul přijmout zprávu s výhradami;
- Ing. Jaroslav Boukal: potvrdil, že již dřívější VH požadovala rozeslat na OO informace o
hospodaření jednotlivých sekcí;
- Slavibor Petržílka: doporučil, aby bylo obnoveno vydávání brožury „Fakta“, kde byly
nejenom statistické údaje;
- Rostislav Valeš: konstatoval, že na sekretariátu pracuje mnoho lidí, kteří mohou „Fakta“
zpracovat. Podotkl, že mzdové náklady jsou neúměrně vysoké. Dále uvedl, že ČSCH je
potřeba řídit jako firmu. Obl. org. ČSCH Brno se toto daří velmi dobře. Jestli hlavní spolek
nezačne konečně něco dělat, brzy ČSCH nebude mít žádné finanční prostředky;
- Ing. Miroslav Kroft: ohradil se proti tomu, že se ČSCH musí řídit jako firma, protože pak
by nebylo možné získat dotace. Vysvětlil, že vyřizování dotací přes krajské úřady je
podstatně jednodušší, než u MZe ČR. K jednání s novým ministrem zemědělství byl po
opakovaných žádostech ČSCH pozván až po čtyřech měsících. Dále vyzval Rostislava
Valeše, aby se přihlásil do výběrového řízení na ředitele sekretariátu;
- Ing. Jaroslav Boukal: ohradil se proti tvrzení, že na sekretariátu je hodně lidí. Uvedl, že
velmi dobře zná situaci na sekretariátu a stav neodpovídá názorům některých chovatelů.
Zaměstnanců tam není mnoho a jsou plně pracovně vytíženi;
- Janka Šiketová: uvedla, že OO ČSCH Karviná je ve spolkovém rejstříku špatně zapsaná;
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Jaroslav Holub: vysvětlil, že změny ve spolkovém rejstříku se hlásí prostřednictvím
sekretariátu. Jestli OO nové údaje nedodala, nemohly být ve spolkovém rejstříku
změněny;
Miloslav Hertl: dodal, že ve svazové evidenci osob mění data pověřená osoba OO.

Ad 6) Zpráva ÚKK ČSCH včetně zprávy k provedené prověrce účetní závěrky za rok 2017
Zpráva je PŘÍLOHOU zápisu č. 2. Václav Uličný konstatoval, že spolupráce Ústřední
kontrolní komise ČSCH (dále jen ÚKK) se současným ÚVV se zlepšila zejména v oblasti plnění
„Doporučení“. Pozitivní zlom v opravách nemovitostí nastal také s obsazením místa správce
majetku Lubomírem Kesnerem. Dokončeny jsou opravy některých nemovitostí, například
nemovitosti v Kolíně, jejíž rekonstrukci započal již Ing. David Rameš, generální sekretář ÚVV
ČSCH. Připomněl připravovanou rekonstrukci nemovitosti v Brně, Plotní ul. Uvedl, že dle
vyjádření Lubomíra Kesnera začne první část rekonstrukce již v roce 2019 a bude na ní uvolněna
částka 3 000 000,- Kč. Dále Václav Uličný doporučil, aby se k pořadatelství CV vrátily nižší
pobočné spolky, popřípadě se pořadatelství ponechalo právnickým osobám stojícím mimo ČSCH.
Dále konstatoval, že skončila činnost Komise pro přípravu prováděcích předpisů ke Stanovám
ČSCH. Připomněl ÚVV ustanovení Legislativní komise ÚVV ČSCH.

Ad 7) Zpráva o stavu nemovitostí a výstavního fundusu
Lubomír Kesner informoval o stavu jednotlivých nemovitostí a stavu výstavního fundusu, vše
doprovázel fotografickou prezentací. Nemovitost v Brně, Lidické ul. je rekonstruována z části na
náklady nájemníků. Velké změny se připravují u nemovitosti v Brně, Plotní ul., kde se chystá
přestavba na malometrážní byty. U nemovitosti v Havlíčkově Brodě ČSCH vlastní 5/8 - další dvě
majitelky nabídly svůj podíl k odkoupení. Nemovitost v Praze, Maškově ul. je z hlediska
pronájmu přínosná – měsíčně jde o částku 91.433,- Kč. Roudnice nad Labem – rekonstrukce byla
velmi zdlouhavá a komplikovaná nejen s ohledem na dohled památkářů, nyní pronájem přináší
měsíčně 37.540,- Kč.
Dále uvedl, že kapacita skladu v Kolíně-Štítarech, kde je umístěný výstavní fundus, byla
naplněna, proto se hledaly nové prostory. Nový sklad je v Lysé nad Labem, prostory nesouvisí
s výstavištěm. Nový sklad umožňuje skladování do výšky, fundus je umístěný v europaletách,
misky v gitter boxech. Před halou je dostatečný prostor k čištění fundusu. Svaz zakoupil pro lepší
manipulaci s fundusem vysokozdvižný vozík. Další sklad je v Dubu nad Moravou, prostory jsou
obdobné těm v Lysé nad Labem. Vzhledem k pokročilé době následovala pauza na oběd.

Ad 8) Zpráva Komise pro přípravu prováděcích předpisů – návrh organizačního řádu a
řádu pro kontrolní činnost
JUDr. Mikuláš Papoušek referoval o jednáních komise. Návrhy řádů byly předány
k připomínkování ÚVV a OO. Konstatoval, že některé připomínky byly do návrhů řádů
zapracovány. S nezapracovanými připomínkami bude dále pracováno. Nadstavbovým prvkem je
začlenění chovů genetických zdrojů (poznámka – chovy národních plemen králíků a drůbeže
podporované MZe ČR). Svaz je povinen spolupracovat i s majiteli chovů, kteří nejsou členy
ČSCH. Některé kluby, které pracují s genetickými zdroji (dále jen GZ), mohou mít status základní
organizace (dále jen ZO). Vysvětlil, že návrh řádu je delší kvůli komplikované struktuře ČSCH.
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Vladimír Kopřiva: konstatoval, že i dnes se mohou jednání klubů národních plemen
účastnit majitelé GZ, kteří nejsou členy ČSCH. Není důvod kvůli tomu měnit Stanovy
ČSCH (dále jen stanovy). Dále uvedl, že organizační řád opisuje stanovy, doporučil jeho
odmítnutí;
- MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.: doporučil nejprve úpravu stanov;
- JUDr. Michal Danišovič, Eva Hlaváčková, Ing. Jaroslav Zavoral: uvedli, že statut klubu
jako základní organizace je v rozporu se stanovami, poukázali na rozpory mezi několika
paragrafy stanov a body organizačního řádu.
Slavomír Brožek nechal hlasovat, kdo je pro nepřijetí organizačního řádu – hlasování: PRO
522 hlasy. Kdo je pro přijetí směrnice pro kontrolní činnost – hlasování: PROTI 361 hlas.
-

Ad 9) Návrh změny volebního řádu, návrh změny Stanov ČSCH
Návrh změn Stanov ČSCH je PŘÍLOHOU zápisu č. 3. Ing. Miroslav Kroft zrekapituloval návrh,
poté vyzval k diskusi:
- MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.: připomněl, že návrh změn měl projít klasickým
připomínkovým řízením a měl by být schválený dvoutřetinovou většinou. Doporučil, aby
v § 32 byl uvedený název „Ústřední odborné komise“ a ne „Ústřední chovatelské komise“.
Termín chovatelská komise je v obecné rovině, konkrétní název jednotlivých komisí je
ústřední odborná komise. Změna názvu by přinesla zbytečné náklady na změnu razítek;
- Slavibor Petržílka, Ing. Jiří Dobiášovský: podpořili přednesený názor.
Následovalo hlasování. Kdo souhlasí s návrhem Stanov ČSCH, pouze § 32 bude ve znění
„Ústřední odborné komise“ – hlasování: PRO 579 hlasů.
Dále Ing. Miroslav Kroft uvedl, že volební řád byl schválený na minulé VH. Do souladu se
přijatými změnami stanov je nezbytné změnit terminologii – ústřední odborné komise.
Následovala diskuse k tomu, zdali volič obdrží jeden lístek s celkovým počtem hlasů, popřípadě
více lístků, na nichž je počet hlasů rozdělený (z důvody ztíženého určení, jak který delegát
hlasoval). Nakonec byly ponechány obě varianty, že volič obdrží lístek, či více lístků, s celkovým
počtem hlasů. Kdo souhlasí s předloženým návrhem na změnu volebního řádu – hlasování: PRO
602 hlasy.

Ad 10) Přestávka - oběd
Přestávka byla z časových důvodů vyhlášena již po projednání bodu č. 7.

Ad 11) Valorizace členského příspěvku na rok 2019
ÚVV předložil návrh na valorizaci členských příspěvků – povýšení o inflaci. (O pravidelné
valorizování členského příspěvku rozhodla již VH v roce 1998.) Základní členský příspěvek pro
dospělého člena by byl 320,- Kč (s časopisem Chovatel 680,- Kč). Pro mladého chovatele (dále
jen MCH) 195,- Kč (s časopisem Chovatel 580,- Kč). Z členských známek pro dospělého člena
připadne 50 % hlavnímu spolku, 50 % OO. Z příspěvků pro MCH připadne hlavnímu spolku 75
%, OO 25 %. Ing. Miroslav Kroft vyzval k diskuzi:
- Ing. Jan Bouma, CSc., Jana Nováčková: nezpochybňují valorizaci, ale navrhují zvýšení
členských příspěvků až od roku 2020;
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Eva Hlaváčková, Ing. Karel Karkan: vyslovili souhlas s valorizací členského příspěvku
pro dospělé chovatele, zpochybnili valorizaci u MCH;
- Slavibor Petržílka: připomněl, že valorizaci schválila VH v roce 1998, debaty o navýšení
jsou naprosto nedůstojné;
- Ing. Miroslav Kroft: konstatoval, že pro MCH dělá ČSCH dost;
- Janka Šiketová: uvedla, že v její rodině je šest chovatelů, z toho dva MCH, zvýšení přinese
velké náklady;
- Slavibor Petržílka, Vladimír Kopřiva: připomněli, že navýšení přinese finanční prostředky
také pro OO;
- Ing. Jiří Bareš: konstatoval, že příspěvky za MCH hradí rodiče, kteří jsou výdělečně činní;
- Ing. Miroslav Kroft: připomněl, že již na loňské VH vystoupil s návrhem na valorizaci
Milan Uher, který rovněž konstatoval, že se tím získají další prostředky pro OO;
- Lubomír Kesner: uvedl, že peníze z valorizace lze investovat do nemovitostí;
- Marek Vajda: navrhnul, aby součástí členského příspěvku byl povinně časopis Chovatel,
jako je tomu u včelařů.
Ing. Miroslav Kroft nechal hlasovat. Kdo je pro přijetí členských příspěvků tak, jak byly
navržené, tedy členský příspěvek pro dospělého člena 320,- Kč (s časopisem Chovatel 680,- Kč),
pro MCH 195,- Kč (s časopisem Chovatel 580,- Kč) – hlasování: PRO 466 hlasů. Následně
vystoupil Ing. Vlastimil Nachtigal s připomínkou, že se nejprve mělo hlasovat o protinávrhu, tedy
valorizaci členského příspěvku od roku 2020. Poté mandátová komise informovala, že odešel
delegát disponující devíti hlasy.
-

Ad 12) Prodej nemovitosti Kralovice
ÚVV doporučuje prodej nemovitosti za 1 450 000,- Kč ZO ČSCH Kralovice (za pořizovací
cenu a cenu oprav). Důvodem je narovnání majetkových vztahů. ZO ČSCH Kralovice nemovitost
odkoupí za půjčku od hlavního spolku (na katastrálním úřadě bude záležitost ošetřena zástavním
právem).
- Ing. Vladimír Tuzar: uvedl, že půjčka se bude splácet třicet let;
- Václav Uličný: vysvětlil, že členové ZO nemovitost zásadním způsobem zhodnotili;
- Ing. Miroslav Kroft: doplnil, že hlavní spolek nemá na opravy tolik finančních prostředků,
ale ZO může vyjednat dotace z místní samosprávy;
- Janka Šiketová: uvedla, že o nemovitost v Darkově měla zájem OO Karviná, ale
v současnosti je již nemovitost v neutěšeném stavu. Zájem měla také
- ZO Karviná, ale dnes by rekonstrukce nemovitosti byla finančně náročná;
- Slavibor Petržílka: konstatoval, že OO ani ZO neměly původně o nemovitost zájem a
řešení padlo na hlavní spolek.
Ing. Miroslav Kroft vyzval k hlasování. Kdo je pro, aby nemovitost v Kralovicích byla prodána
ZO ČSCH Kralovice za smluvních podmínek – hlasování: PRO 494 hlasy.

Ad 13) Návrh rozpočtu ČSCH na rok 2019
-
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Rostislav Valeš: zeptal se, proč se v návrhu počítá s nájemným ve Střelicích, když
současný nájemce podal výpověď;

Ing. Miroslav Kroft: vysvětlil, že oficiální e-mail s výpovědí z nájmu přišel až poté, co
byly podklady k VH rozeslány na OO. Výpověď je k 31. 3. 2019;
- Ing. Jaroslav Boukal: poukázal na téměř vyrovnaný rozpočet;
- Miroslav Tesařík st.: konstatoval, že v rozpočtu by měly být další příjmy z CV;
- Ing. Miroslav Kroft: odpověděl na dotaz z pléna. Uvedl, že další finanční prostředky jsou
na termínovaných vkladech, kde jsou lépe zúročeny;
- Ing. Lada Šípová Krejčová: vznesla dotaz, jak můžou být na ve výdajové části rozpočtu
dotace MZe ČR;
- Ing. Miroslav Kroft: vysvětlil, že se jedná o tzv. průběžky. MZe ČR prostřednictvím
ČSCH poskytuje dotace majitelům GZ.
Z přítomných neměl nikdo další dotazy, Ing. Miroslav Kroft nechal hlasovat. Kdo souhlasí
s předloženým rozpočtem na rok 2019: v nákladové části ve výši 17 421 150,00 Kč a ve výnosové
části ve výši 17 513 200,00 Kč, s výsledkem + 92 050,- Kč – hlasování: PRO 578 hlasů.
-

Ad 14) Zpráva Komise pro přípravu voleb včetně představení kandidátů
Josef Vilhelm uvedl, že pracovní komise pro přípravu voleb (Josef Vilhelm - předseda, RSDr.
Jaroslav Hron, Slavomír Brožek) se sešla dne 12. 7. 2018, provedla pečlivou kontrolu dotazníků
a do 20. 8. 2018 dala některým kandidátům lhůtu pro doplnění údajů. Dne 24. 10. 2018 bylo další
jednání komise, která dospěla k závěru, že všichni kandidáti splňují požadavky. Při šetření ztráty
kandidátní listiny JUDr. Mikuláše Papouška do Rozhodčí komise ČSCH bylo zjištěno, že listina
nebyla předána. Jména kandidátů a další informace byly známé včas před jednáním VH.
- Vladimír Kopřiva: upozornil na to, že Lubomír Kesner je jednatelem Zverimex, s.r.o., což
je společnost, kde jediný společník je ČSCH. Lubomír Kesner kandiduje do ÚVV. V § 4
odst. 21. stanov je mimo jiné uvedeno, že funkce členů statutárních orgánů jsou
neslučitelné v případě výkonu sobě nadřazených funkcí, kde by mohl nastat střet zájmů.
Povinnost ÚVV je spravovat majetek ČSCH. Vladimír Kopřiva konstatoval, že
v kandidatuře Lubomíra Kesnera vidí střet zájmů – jako člen ÚVV má spravovat svoji
práci, což je v rozporu;
- Josef Vilhelm: uvedl, že komise prověřovala pouze formální správnost kandidátních listin;
- Dagmar Kičurová: odpověděla, že dle právní kanceláře Rokyta stanovy nevylučují volby
orgánů na jiné úrovni. Je-li někdo zaměstnaný u firmy Zverimex, s.r.o., která má
samostatné IČ, nemá to vliv na volitelnost v ČSCH;
- Vladimír Kopřiva: oponoval, že § 21 hovoří o výkonu sobě nadřazených funkcí. Dále
uvedl, že u kandidátů týmů do Ústřední komise pro práci s mladými chovateli (dále jen
ÚKPMCH) musí nominaci schvalovat příslušná konference, což u některých kandidátů
není splněno.
Následovalo představení kandidátů, kteří nastínili, čemu se chtějí po svém zvolení věnovat:
- Slavomír Brožek: bude se zasazovat o zachování jednotného svazu sdružujícího nejenom
velké odbornosti a o konstruktivní úroveň komunikace mezi chovateli;
- Josef Buršík: nabízí pomoc při výstavnictví a dotační politice;
- Lubomír Kesner: chce se věnovat výstavnictví a organizačním náležitostem;
- Dagmar Kičurová: její profese je účetní, svými znalostmi může přispět k řešení
ekonomických záležitostí;
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-

-

-

Ing. Šípová Krejčová: zavedla v ČR Králičí hop. Jejím cílem je zviditelnit chovatelství,
přiblížit ho dětem a veřejnosti. Zatím v současnosti ČSCH pouze stagnuje, nemá žádnou
vizi ani plán, jak pokračovat dál (před vlastním zahájením voleb oznámila stažení svojí
kandidatury do ÚVV);
Ing. Miroslav Kroft: považuje za důležité, aby svaz fungoval jako jednotný celek a přečkal
nesnadné chvíle, které s sebou přináší stárnutí členské základny. Uvedl, že je nezbytné
věnovat se mladých chovatelům a chovu netradičních zvířat;
Ing. Václav Krůta: konstatoval, že za minulá volební období, kdy byl členem ÚVV, se
udělalo kus práce. Kdo to chce vidět, ten to vidí a není důležité to dále rozvíjet,
Mgr. Ondřej Matouš: chce být nápomocen při jednáních při získávání dotací a
v komunikaci se státními úřady;
Ing. Vlastimil Nachtigal: vystudoval ekonomiku, nabízí svoje znalosti. Uvedl, že není
možné, aby svaz dále pořádal prodělečné výstavy;
MVDr. Martin Urban: konstatoval, že svaz se zabývá jen ekonomikou, ale vytrácí se
chovatelství, tomu by se chtěl věnovat, pomoc nabízí při organizačních záležitostech;
Petr Blecha: chce se věnovat kontrolní činnosti a být nápomocen při odstraňování
nedostatků;
JUDr. Michal Danišovič: k dispozici dává svoje právní znalosti;
RSDr. Jaroslav Hron: chce udržet na dobré úrovní jednání s ÚVV;
Ing. Jaroslav Hulman: chce být nápomocen při získávání českých a evropských dotací;
Václav Uličný: chce se věnovat zvelebování nemovitostí a prodeji nevýhodných a pro svaz
zatěžujících nemovitostí.

Ad 15) Představení týmů ucházejících se o práci v ÚKPMCH
Josef Vilhelm představil týmy do ÚKPMCH:
1. tým: Jana Nováčková (předsedkyně), Bc. Michaela Drgová, Mgr. Vlastimil Jura, Zuzana
Karasová, Bc. Zdeňka Klimková (omluvena), Ing. Miloš Kroupa, Jiří Rovenský ml. Tým
představila Jana Nováčková - prioritou tohoto týmu je, aby vzdělávání MCH bylo co nejkvalitnější
a získávaly se peníze z dotačních titulů.
- Eva Hlaváčková: uvedla, že sekce chovatelů koček nedala doporučení Mgr. Vlastimilu
Jurovi z důvodu, že porušuje předpisy FIFe;
- Mgr. Vlastimil Jura: konstatoval, že vedení sekce se nebylo schopno oprostit od osobních
invektiv.
2. tým: Mgr. Dita Kovářová (předsedkyně), Pavla Kabátová, Roman Kučera (omluven), Petr
Matoušek, Eva Morávková, Eva Ryšavá, Jakub Šedivý. Tým představila Mgr. Dita Kovářová –
uvedla, že vztah k dětem je hlavní prioritou, cílem je pomoci dětem vybudovat si vztah ke
zvířatům.
- Václav Uličný: uvedl, že pořadatel loňské Olympiády MCH neprovedli vyúčtování přes
hlavní spolek;
- Mgr. Dita Kovářová: konstatovala, že vše bude uvedeno na pravou míru.

Ad 16) Volby do ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH a ÚKPMCH
Ing. Miroslav Kroft konstatoval, že nedopatřením nedošlo k vyhlášení voleb předsedy a
místopředsedy ÚVV. Stávající VH by proto měla nově zvolený ÚVV a ÚKK vyzvat, aby do příští
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VH pověřily některé ze svých členů výkonem těchto funkcí. Na příští VH proběhnou volby
předsedů a místopředsedů.
- JUDr. Michal Danišovič: připomněl, že není-li do funkcí nikdo zvolen, do dalších voleb
vykonává funkci současný předseda a místopředseda. Konstatoval, že by nebylo dobré
zcela anulovat stávající volby. Doporučil zvolit 7 nebo 8 členů a zbývající až na příští VH;
- Slavibor Petržílka: upozornil, že s volbou předsedy a místopředsedy souvisí i vedení
sekretariátu. Konstatoval, že vše je velmi špatně nastavené, protože pro vedoucího
(ředitele) sekretariátu to znamená značnou nejistotu v setrvání na tomto postu.
Následovala diskuse, jestli delegátům vydat jen jeden hlasovací lístek s celkovým počtem
hlasů nebo více lístků s rozděleným počtem. Mandátová komise upřesnila, že přítomni jsou
delegáti s celkovým počtem 580 hlasů, nadpoloviční většina je 291 hlas. Kdo souhlasí s tím, aby
byl rozdán jeden hlasovací lístek s celkovým počtem hlasů – hlasování: PRO 536 hlasů.

Ad 17) Diskuse
Diskuse byla otevřena již k některým předešlým bodům programu. Slavomír Brožek vyzval
k diskusi k dalším tématům:
- Ing. Jiří Dobiášovský: požádal o změnu názvu současné Ústřední odborné komise
chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců na Ústřední odbornou komisi chovatelů
hlodavců.
Slavomír Brožek nechal hlasovat, kdo je pro nový název Ústřední odborná komise chovatelů
hlodavců, hlasování: PRO 565 hlasů.
- Janka Šiketová: znovu připomněla, že ZO Karviná měla zájem o zakoupení nemovitosti
v Darkově za přijatelnou cenu. Uvedla, že dnes je nemovitost ve velice neutěšeném stavu;
- Ing. Miroslav Kroft: zrekapituloval situaci - Městský úřad v Karviné se obrátil na hlavní
spolek, že není s kým řešit situaci ohledně nemovitosti v Darkově. Konstatoval, že OO ani
ZO zprvu neměly o nemovitost zájem. Připomněl, že OO Karviná to mohla řešit již dávno;
- Vítězslav Svoboda: uvedl, že OO dostaly informace, že organizace, které se do roku 2016
nezaregistrují, zaniknou. Stále jsou ale ve spolkovém rejstříku vedeny. Dále připomněl
přechod jedné pražské ZO pod OO Praha-západ. Měst. org. ČSCH Praha o tomto nebyla
vůbec informována;
- Ing. Miroslav Kroft: uvedl, že nezaregistrování organizací se týkalo do roku 2014, o
převedení ZO pod jiný OO měla informovat ZO;
- Vladimír Kopřiva: konstatoval, že toto by měl řešit organizační řád;
- Ing. Antonín Nosek, Marek Vajda: navrhli zrušení papírových známek v tištěné podobě;
- Slavomír Brožek: konstatoval, že již jednou se na VH zvažovalo zavedení čipových karet
pro člena ČSCH;
- Václav Hromek: vyslovil politování nad tím, že na EV v Dánsku nebylo zajištěno předání
předem uhrazených vstupenek chovatelům, postěžoval si na nutnost při nákupu zvířete
pořídit si i papírovou přepravku od pořadatelů;
- Martin Šmotek, Jiří Koláček: potvrdili obtížné získávání předplacených vstupenek;
- Ing. Miroslav Kroft: odpověděl, že do poslední chvíle nebyly vstupenky k dispozici,
informace o povinném zakoupení přepravek také nebyla známá.
Následovalo vyhlášení výsledků voleb. Josef Vilhelm konstatoval, že v době voleb byli
přítomni delegáti disponující 580 hlasy, nadpoloviční většina byla 291 hlas. Jeden volební lístek
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s 11 hlasy byl neplatný. Volby do ÚVV skončily následovně: Slavomír Brožek – 388 hlasů zvolen, Josef Buršík – 280 hlasů – nezvolen, Lubomír Kesner – 452 hlasy – zvolen, Dagmar
Kičurová – 528 hlasů – zvolena, Ing. Miroslav Kroft – 497 hlasů – zvolen, Ing. Václav Krůta –
327 hlasů – zvolen, Mgr. Ondřej Matouš – 370 hlasů – zvolen, Ing. Vlastimil Nachtigal – 333
hlasy – zvolen, MVDr. Martin Urban – 351 hlas – zvolen. Volby do ÚKK dopadly takto: Petr
Blecha – 372 hlasy – zvolen, JUDr. Michal Danišovič – 435 hlasů – zvolen, RSDr. Jaroslav Hron
– 420 hlasů – zvolen, Ing. Vladimír Hulman - 324 hlasy – zvolen, Václav Uličný – 466 hlasů –
zvolen. Výsledky volby týmů do ÚKPMCH: 1. tým - 187 hlasů - nezvolen, 2. tým – 378 hlasů –
zvolen.

Ad 18) Zpráva mandátové a návrhové komise
Mandátová komise informovala, že jsou přítomni delegáti disponující 542 hlasy. Nadpoloviční
většina je 272 hlasy.

Ad 19) Přijetí usnesení
Ing. Václav Krůta přečetl návrh usnesení. Z pléna znovu vzešel podnět na zrušení členských
známek v tištěné podobě.
- Slavibor Petržílka, Eva Hlaváčková: upozornili, že věc nebyla předem projednána a
delegáti nemají mandát o tomto hlasovat;
- Marek Vajda: připomněl, že se ušetří za tisk známek. Znovu apeloval na to, aby se tento
návrh přijal.
Byl dát podnět nechat o této záležitosti hlasovat. Kdo je pro, aby se zrušily známky v papírové
(tištěné) podobě – hlasování: PRO 143 hlasy, návrh neprošel. Následně bylo předneseno celé
usnesení a bylo o něm hlasováno jako o celku.

Usnesení XXVII. valné hromady ČSCH
XXVII. valná hromada ČSCH
(dále jen VH)
konaná dne 1. prosince 2018
v Základní škole Burešova, Praha 8 – Kobylisy
A/ VH schvaluje:
1. Program XXVII. VH ČSCH.
2. Zapisovatelku Ing. Elišku Stejskalovou.
3. Mandátovou komisi ve složení: Lubomír Kesner, Stanislav Brückner, Miloslav Hertl,
Ing. Vladimír Tuzar a Ing. Radek Novotný.
4. Volební komisi ve složení: Josef Vilhelm, Václav Eliáš, DiS., Josef Blažek, Ing.
Dagmar Malá a doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
5. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Václav Krůta, Josef Derka, Vladimír Kopřiva, Dana
Caithamlová a Gabriela Vajdová.
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6. Ověřovatele zápisu: Lubomíra Kesnera, Oldřicha Vízka, Vladimíra Eisenreicha a
Rostislava Valeše.
7. Tajné volby do všech volených orgánů.
8. Zprávu o hospodaření za rok 2017 s výhradami - chybí komentář a jednotlivá střediska.
9. Zprávu ÚKK ČSCH přednesenou jejím předsedou Václavem Uličným.
10. Ukončení činnosti Komise pro přípravu prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH.
11. Navržené úpravy Stanov ČSCH (až na návrh § 32, který se vrací k původnímu znění,
tj. ústřední odborné komise).
12. Návrh změn Volebního řádu ČSCH.
13. Zvýšení nominální hodnoty členského příspěvku dle předloženého návrhu: 320,- Kč (s
časopisem Chovatel 680,- Kč) pro dospělého člena a 195,- Kč (s časopisem Chovatel
580,- Kč) pro mladého chovatele.
14. Prodej nemovitosti v Kralovicích ZO ČSCH Kralovice za smluvních podmínek.
15. Předložený rozpočet hospodaření na rok 2019: v nákladové části ve výši 17 421 150,00
Kč a ve výnosové části ve výši 17 513 200,00 Kč, s výsledkem + 92 050,- Kč.
16. Zvolené členy Ústředního výkonného výboru ČSCH (Slavomíra Brožka, Dagmar
Kičurovou, Lubomíra Kesnera, Ing. Miroslava Krofta, Ing. Václava Krůtu, Mgr.
Ondřeje Matouše, Ing. Vlastimila Nachtigala, MVDr. Martina Urbana). Zvolené členy
Ústřední kontrolní komise ČSCH (Petra Blechu, JUDr. Michala Danišoviče, RSDr.
Jaroslava Hrona, Ing. Vladimíra Hulmana, Václava Uličného). Zvolené členy (2. tým)
Ústřední komise pro práci s mladými chovateli ČSCH (předsedkyni Mgr. Ditu
Kovářovou, Pavlu Kabátovou, Romana Kučeru, Petra Matouška, Evu Morávkovou,
Evu Ryšavou, Jakuba Šedivého).
17. Nový název zní: Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců (dosavadní název byl
Ústřední odborná komise chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců).
B/ VH neschvaluje:
1. Přijetí nového Organizačního řádu ČSCH.
2. Přijetí předložené Směrnice pro kontrolní činnost ČSCH.
C/ VH bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení XXVI. VH ČSCH - splněno
2. Zprávu o činnosti ÚVV ČSCH od minulé VH.
3. Zprávu o stavu nemovitostí a výstavního fundusu.
4. Jednotlivé diskusní příspěvky účastníků VH.
D/ VH ukládá:
1. Posílat delegátům VH výsledky hospodaření po střediscích i s komentářem.
2. Proúčtovat ztrátu hospodaření za rok 2017 ve výši 1 552 163,33 Kč proti základnímu
jmění.
3. ÚVV ČSCH ustavit Legislativní komisi ÚVV ČSCH.
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4. ÚVV ČSCH vyhlásit na lednovém zasedání v roce 2019 volby předsedů a
místopředsedů ÚVV ČSCH a ÚKK ČSCH. Vyhlásit volby do Ústřední rozhodčí
komise ČSCH.
V době schvalování usnesení byli přítomni delegáti disponující 542 hlasy, jednání bylo
usnášeníschopné. Pro takto navržené usnesení bylo 100 % hlasů přítomných delegátů, nikdo nebyl
proti, ani se nezdržel hlasování.

Ad 20) Závěr
Jednání VH bylo ukončeno v 18.45 hod. Ing. Miroslav Kroft, poděkoval přítomným za
podporu ve volbách a za konstruktivní jednání, popřál všem příjemné sváteční dny.

Ing. Václav KRŮTA, v. r.
místopředseda ÚVV ČSCH
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Ing. Miroslav KROFT, v. r.
předseda ÚVV ČSCH

Zapsala: Ing. Eliška Stejskalová
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Eisenreich, Lubomír Kesner, Rostislav Valeš, Oldřich Vízek
K ověření předáno dne 13. 12. 2018
Ověřování zápisu ukončeno dne 20. 12. 2018
Celý zápis bude zveřejněný na webu ČSCH, v časopise Chovatel pouze usnesení.

