Vážené delegátky, vážení delegáti, milí hosté.

Od poslední valné hromady, konané v prosinci loňského roku,před námi stála řada úkolů a řada jich
ještě vyvstala v průběhu roku 2019. Závěr roku 2018 a rovněž začátek ledna nás, jako každoročně,
hodně potrápilyvypořádáním celostátní výstavy v Lysé nad Labem. Ještě více nás ale potrápil
jejívýsledek, kdy jsme byli pokutováni za pozdní vyklizení a předání hal a na základě toho byla
definována opatření pro rok 2019, aby se takovýto případ neopakoval. Výsledek celostátní výstavy i
přesto nebyl nijak dramatický a výrazně lepší než v roce předešlém.
V začátku roku 2019 jsme stáli před velmi závažným rozhodnutím,jak se vypořádat s požadavky a
urgencemi našich vystavovatelů na EV v dánském Herningu. Řada vystavovatelů požadovala peníze za
prodaná zvířata, nicméně vypořádání prodeje zvířat z EV 2018 bylo díky tomu, že každou odbornost
tvoří v Dánsku jeden samostatný svaz, dosti složité. Peníze za prodaná zvířata nám totiž chodily na
etapy a nemohlo být započato s vyplácením, dokud jsme neměli celou sumu peněz na účtu a nemohli
jsme si odsouhlasit, že nám bylo zasláno vše, co mělo. Trochu problematické bylo i získání náhrad za
odcizená zvířata, kdy jsem celou záležitost již řešil osobně, aby se celá věc posunula k nějakému
výsledku a nebyly to jen a jen sliby. Nakonec si myslím, že se vše podařilo, jak mělo. Vystavovatelům
byly vyplaceny peníze za prodaná zvířata v měně, v jaké hradili klecné na EV.
Od března 2019 jsme měli již jiné starosti, a to zajištění CVM v roce 2019.Bylo vyhlášeno výběrové
řízení na pořádání této akce, kdy se do soutěže přihlásily tři subjekty: VLL, Flora Olomouc a OO ČSCH
Přerov. Výběrové řízení vyhrála okresní organizace Přerovjako hlavní pořadatel a spolupořadatelem
byl Český svaz chovatelů z.s. Spolupráce obou subjektů se osvědčila, bylo to určitě vidět na akci
samotné. Za uspořádání CVM 2019 patří velký dík všem funkcionářům i řadovým chovatelům a
vystavovatelům za jimi vynaložené úsilí pro zdar akce. CVM 2019 nebyla jedinou akcí, která se
v letošním roce v Přerově pořádala. V srpnu hostila OO ČSCH Přerov Olympiádu mladých chovatelů,
kdy na spokojených dětských očích bylo zcela jasně vidět, že olympiáda byla dobře připravená a
úspěšná. Záštitu nad OMCH, převzali hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, primátor města
Přerov Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora Mgr. Petr Kouba a poslanec parlamentu ČR Ing. Pavel
Kováčik, všem těmto pánům upřímně děkujeme.
Další poměrně zásadní prezentace našeho svazu byly expozice v rámci zemědělské výstavy Země
živitelka, kde naši expozici již druhým rokem zajišťovali naši českobudějovičtí chovatelé, a expozice
Českého svazu chovatelů v rámci celostátních dožínek v Praze pod taktovkou Zemědělského muzea.
Obě expozice byly v rámci poskytnutých prostor velmi poutavé, ale i tak jsme se se zajišťovateli
expozice dohodli na některých změnách pro příští rok. Rovněž za uspořádání těchto expozic patří
našim chovatelům velké díky za jejich úsilí.
V jarních měsících jsme ještě usilovně chystali a organizovali různá jednání s přípravou zasedání
prezidia Evropského svazu v Praze v únoru roku 2020 a generálního zasedání Evropského svazu
v květnu roku 2020. Také jsme v jarních měsících pomáhali připravovat technické zabezpečení
mezinárodního školení posuzovatelů králíků, které se nám povedlo zajistit do hotelového zařízení
ministerstva vnitra v Solenici, umístěného do překrásné krajiny okolí hráze Orlické přehrady, v březnu
roku 2020. Je žádoucí, aby se školení zúčastnilo i co nejvíce našich posuzovatelů králíků s výhledem,
že bychom do roku 2024 uspořádali ještě jedno takové školení, kterého by se naši posuzovatelé mohli

účastnit a získat tak statut mezinárodního posuzovatele králíků. Takto vyškolené posuzovatele by
potom mohl náš svaz plně využít v rámci pořádání Evropské výstavy v roce 2024.
V době, kdy píši tuto zprávu, vrcholí přípravy na jednu z nejvýznamnějších akcí pořádanou Českým
svazem chovatelů, a sice Celostátní výstavu drobného zvířectva Chovatel 2019, která je v letošním
roce zajímavá tím, že je obohacena o evropskou výstavu morčat, mezinárodní výstavu vídeňských
plemen králíků a speciální výstavu králíků belgických obrů. Je potěšitelné, že v každé hlavní expozici
nám počty přihlášených zvířat vrostly oproti roku 2018. V souvislosti s pořádáním celostátních výstav
je nutné kriticky zmínit liknavý přístup našich vystavovatelů k dodržování výstavních podmínek, a to
v části platební podmínky. Přestože je vždy zcela jasně uváděno, jak mají být platby provedeny
(včetně uvedení identifikačních údajůplatby) a do jakého termínu mají být platby zrealizovány, ne
vždy jsou tyto povinnosti dodržovány. To velmi ztěžuje identifikaci plateb a vede k následujícímu
kontaktování vystavovatelů, kteří pak tuto skutečnost nelibě nesou, ale málokdy si uvědomují, že je
to důsledek jejich nevhodné platební morálky. Připouštím, že i zde může velmi zřídka dojít selhání
softwaru a ze strany svazu k chybě, za což se vždy vystavovatelům omluvíme a velmi se omlouvám i
teď.
Další poměrně obsáhloučinností svazu je údržba nemovitostí v majetku svazu, kdy dosti rozsáhlé
rekonstrukce probíhají v Roudnici nad Labem, kde došlo i k výměně nájemníků a k navýšení výběru
nájemného a celý objekt byl zahrnut do kategorie objekt k bydlení – bytové jednotky. Rozsáhlou
rekonstrukcí prochází rovněž nemovitost v Kolíně, kde se výběr nájemného od 1. 10. 2019 povedlo
udržet na částce 27 500 Kč měsíčně a je před námi úkol transformovat i zde nebytové prostory do
prostor určených k bydlení. Je to racionální opatření, protože v současné době roste poptávka
zejména po bytech. V Brně – Plotní se v současné době připravuje projektová dokumentace
k rozsáhlé rekonstrukci všech prostor na prostory k bydlení. Problematika nemovitostí budesoučástí
podrobné zprávy správce majetku. Investice do oprav nemovitostí jsou poměrně nákladné, avšak po
dlouhodobém podceňování této záležitosti jsou to investice nutné! Každá investice přináší větší
možnost výnosu v podobě nájmu. Obecně lze v současné době říci, že příjem z nájmu je momentálně
vyšší než příjem z členských známek, ale je nutné ho opětovně, z velké části, investovat do oprav
jiných nemovitostí. K zajištění správy majetku byly udělány, na opakované doporučení
ÚKK,organizační změny ve Zverimexu s.r.o., který pro Český svaz chovatelů tyto činnosti zabezpečuje.
Z movitého majetku je nutné zmínit výstavní fundus, který je v současné době umístěn ve dvou
skladech, a sice v Lysé nad Labem a v Dubu na Moravě, uskladnění fundusu nás ročně stojí 360 000
Kč.
A nyní k otázce soudních sporů a našeho právního zastoupení, jak jsme již dříve avizovali: omezili
jsme zadávání objednávek AK Kučera a spol. s cílem snížit náklady na právní služby, nicméně jsou
některé případy, kdy se na pomoc právníků z AK Kučera a spol. obracíme, neboť jsou velmi úspěšní
v námi vedených soudních sporech a jsou tak i odbornou veřejností vnímáni. Jejich služeb jsme
využívali ve sporu se státem o pozemky pod budovou a kolem ní v Praze v Maškově ulici, kdy dnes
můžeme říci, že pozemky pod budovou jsou naše a prostřednictvím AK Kučera a spol. jsme požádali o
vydání neoprávněného majetkového prospěchu v podobě nájmu za poslední tři roky. Soudní výlohy a
náklady řízení přitom hradila strana žalovaná, tedy stát prostřednictvím ÚZSMV.Tento soudní spor
pokračoval návazným sporem o vydání dalších pozemků, o které bylo v minulosti žádáno, spor opět
dopadl pro náš svaz úspěšné. V současné době vede ČSCH prostřednictvím AK Kučera a spol. ještě

soudní spor s Labskou investiční a.s., kde jsme v říjnu letošního roku na doporučení soudce Krajského
soudu v Ústí nad Labem definovali podmínky mimosoudního vypořádání sporu, ty byly žalované
straně zaslány a protistranou byly odmítnuty. Následně soud rozhodl ve prospěch ČSCH, včetně
náhrady nákladů řízení, rozhodnutí není dosud pravomocné. AK Kučera a spol. pro nás v letošním
roce ještě zajišťovala likvidaci organizací ČSCH poštovní holubi, tyto kauzy jsou ve třech případech
živé.V současné době vede ČSCH ještě jeden soudní spor, ve kterém nás zastupuje př. Danišovič, a to
je žaloba na neplatnost usnesení valné hromady z 5. 12. 2015 a odvolání př. Kotyzy z funkce člena ÚV
ČSCH, a tím i z funkce předsedy ÚV ČSCH. V této věci je po řadě vyjadřování nepravomocně
rozhodnuto.
Úsek práce s mladými chovateli letos vyvrcholil OMCH v Přerově s velmi poutavým doprovodným
programem, osobně jsem byl na vyhodnocení akce a podle nálady a počtumladých chovatelů i
v tradičních odbornostech lze akci hodnotit jako velice zdařilou. Z mladých chovatelů vyzařovala
spokojenost, celá akce se obešla bez jakýchkoliv závažných incidentů a újmy na zdraví, jak mládeže,
tak pořadatelů. Velký dík patří proto pořadatelům do Přerova a poskytovateli zázemí zemědělské
škole v Přerově. OMCH se konala pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.
Práce sekretariátu ÚVV ČSCH za uplynulé období nebyla vždy jednoduchá a vyžadovala řadu řešení, a
to, že sekretariát v prosinci a lednu řídil přímo předseda ÚVV a od února se pak povedlo obsadit
funkci výkonného ředitele sekretariátu ÚVV. Přesto lze říci, že se situace na sekretariátu stabilizovala
a zklidnila. V současné době jsou na sekretariátu zaměstnaní: Ing. Radek Novotný – výkonný ředitel –
pracovní poměr na dobu určitou do 29. 11. 2019; Linda Kabátová – referentka s agendou správních a
servisních činností, agendou spolkového rejstříku,agendou likvidace organizací a výmazů ze
spolkového rejstříku, tajemnice spravuje evidenci členů ČSCH;Kateřina Karlíčková– referentka
s agendou redakce časopisu Chovatel, spravuje evidenci členů ČSCH; Ing. Zdena Dvořáková - agenda
účetní a ekonomická; Lucie Berná – referentka s agendou spolkového rejstříku, rozdělování kroužků,
tajemnice ÚCHK holubů, spravuje evidenci členů ČSCH, Ing. Eliška Stejskalová – tajemnice ÚCHK
drůbeže, tajemnice ÚCHK zpěvných kanárů, agenda Plemenné knihy drůbeže, genetické zdroje; Josef
Vilhelm - činnost tajemníka ÚCHK králíků, agenda genetických zdrojů, agenda služebních
motorových vozidel, agenda distribučního střediska; VeronikaMoravcová – tajemnice ÚKPPMCH,
tajemnice ÚCHK cizokrajného ptactva, tajemnice ÚCHK hlodavců, agenda distribučního střediska,
správa e-shopu; Zuzana Maršíčková – Plemenná kniha koček, tajemnice ÚCHK chovatelů koček
(DPP). Marcela Horvathová – uklízečka (DPP).
Vedení svazu spolupracuje i s ostatními svazy, např. SZCH, ČMSCHPH - kde neustále narážíme na
důsledky divoké odluky této odbornosti od našeho svazu.
V neposlední řadě je potřeba zmínit úzkou spolupráci s ministerstvem zemědělství a ministrem
zemědělství panem Miroslavem Tomanem a mimořádnou přízeň toho času místopředsedySenátu
Parlamentu ČR pana Milana Štěcha a poslance Sněmovny Parlamentu ČR a předsedy zemědělského
podvýboru pana Pavla Kováčika.
Co nás v následujících měsících a letech čeká? Není toho málo: jednání související s
likvidacíneexistujících pobočnýchspolků. Další vypořádávání se s neexistujícími pobočnými spolky ve
veřejném rejstříku a nezbytné zdokonalování evidence členské základny. Za její vedení a aktualizaci
náleží poděkování všem funkcionářům v pobočných spolcích. Čeká nás také příprava nového
programového vybavení proPlemennou knihu drůbeže a králíků.V nejbližší době je nutnétaké

přijmout prováděcí předpisy, např. organizační řád, novelu stanov, řád pro kontrolní činnost atd. Už
nyní je možné říci, že nás čekají dlouhé debaty a dlouhá jednání o budoucnosti a pořadatelství
celostátních výstav. A co nás rovněž čeká v nejbližších letech, je příprava na Evropskou výstavu v roce
2024, o jejíž pořádání ČSCH požádal.

Děkuji Vám za pozornost.

