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Z Á P I S 

z XXIX. valné hromady Českého svazu chovatelů  

konané dne 4. prosince 2021 

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), Bruntál (Miroslav Kyška), Břeclav (Václav Vytrhlík), Česká Lípa 

(Jaromír Michel), České Budějovice (František Koubek), Děčín (Vlastimil Sus), Domažlice 

(Josef Buršík), Frýdek-Místek (Ing. Jiří Čumíček), Havlíčkův Brod (Ing. Jan Bouma, CSc.), 

Hodonín (Miroslav Vítek), Hradec Králové (Miroslav Urban), Cheb (plná moc Antonín Drbal), 

Chrudim (Bc. Petr Herynek), Jindřichův Hradec (Vladimír Kopřiva), Kladno (Ing. Jaroslav 

Boukal), Kolín (Karel Chadraba st.), Kroměříž (Jiří Svítil), Kutná Hora (Jindřich Vondráček), 

Liberec (Jan Baborák), Litoměřice (Antonín Kubovec), Louny (Slavibor Petržílka), Mělník (Jiří 

Švejda), Mladá Boleslav (Petr Cach), Nový Jičín (Zuzana Karasová Drápalová), Nymburk 

(Oldřich Vízek), Olomouc (Pavel Bílý), Opava (Marek Vajda), Ostrava (Ing. Miloš Sýkora), 

Pardubice (František Svatoň), Plzeň (Václav Eliáš, DiS.), Plzeň-sever (Ing. Vladimír Tuzar), 

Praha (Vítězslav Svoboda), Praha-východ (Michal Kočík), Praha-západ (Ing. Luboš 

Valehrach), Prachatice (František Hejda), Prostějov (Ing. Karel Karkan), Přerov (Jiří Koláček), 

Rakovník (Jiří Kinkal), Rokycany (Lubomír Kesner), Rychnov nad Kněžnou (Ing. Jiří 

Dobiášovský), Sokolov (Antonín Drbal), Strakonice (Jaroslav Holub), Svitavy (Ing. Jaroslav 

Zavoral), Šumperk (Tomáš Báča), Tábor (Štefan Kočica), Tachov (Antonín Stehlík), Teplice 

(Radek Hampl, DiS.), Trutnov (Miloslav Hertl), Třebíč (Jaroslav Šebek), Uherské Hradiště 

(plná moc Jiří Svítil), Vsetín (Milan Klíma), Vyškov (Lenka Kosová), Znojmo (nehlasovali – 

dva delegáti: Karel Pavlů, Miroslav Kročil), Žďár nad Sázavou (Miloslav Bratršovský)   

 

Chovatelské sekce s hlasem rozhodujícím:  

■ sekce chovatelů koček (Ing. Martin Šanda, Eva Hlaváčková), hlodavců / morčat (Ing. 

Markéta Čacká), 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 (Ing. Zdeněk Dráb) 
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Další účastníci: 

■ ÚVV ČSCH: Mgr. Ondřej Matouš, Ing. Radek Novotný, Lubomír Kesner, Ing. Miroslav 

Kroft, Ing. Václav Krůta, Dagmar Kičurová, MVDr. Martin Urban 

■ ÚKK ČSCH: RSDr. Jaroslav Hron, Ing. Vladimír Hulman 

■ Legislativní komise ÚVV ČSCH: Eva Hlaváčková, Ing. Vladimír Hulman, Ing. Václav 

Krůta  

■ Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Lucie Berná, Ing. Zdena Dvořáková, Ing. Eliška 

Stejskalová, Josef Vilhelm 

■ Kandidáti do ÚRoK ČSCH: Jiří Petružela (předseda), Radek Hampl, DiS. (člen), JUDr. 

Mikuláš Papoušek (člen) 

■ Kandidáti na člena ÚKK ČSCH: Radek Hampl, DiS., Eva Hlaváčková, Ing. Dagmar Malá, 

Jiří Petružela 

■ Kandidáti do ÚKPMCH (Ing. Zdeněk Dráb, Tomáš Báča, Pavel Žák, Pavla Kabátová) 

■ Jiří Král – emeritní předseda ÚVV ČSCH, Mgr. Radovan Hrubý – advokátní kancelář, Roman 

Küffer – správce nemovitostí ČSCH 

 

 

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 v běžném textu jen VH/: jeden hlas na každých započatých 20 dospělých členů, 

rozhoduje počet zaplacených členských známek na rok 2021. Z jednání byl pořízený zvukový 

záznam, jenž bude uložený po dobu jednoho roku v sekretariátu.)   

 

Jednání VH se konalo v souladu se všemi nezbytnými protiepidemickými opatřeními. 

Hlasování proběhlo pomocí elektronického hlasovacího zařízení.  

 

 

PROGRAM  

1. Zahájení 

2. Schválení programu XXIX. VH ČSCH 

3. Volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů 

4. Kontrola plnění usnesení XXVIII. VH ČSCH 

5. Odvolání Ing. Radka Novotného z funkce místopředsedy a člena ÚVV ČSCH 

6. Dílčí úprava Stanov ČSCH 

7. Dílčí úprava Kárného řádu ČSCH 

8. Směrnice pro kontrolní činnost ČSCH 

9. Zpráva o činnosti ÚVV ČSCH za období uplynulé od XXVIII. VH ČSCH 

10. Zpráva o hospodaření ČSCH za rok 2019 a rok 2020 

11. Zpráva ÚKK ČSCH včetně zprávy k provedené prověrce účetní závěrky za rok 

2019 a rok 2020 



 

 Str. 3 

12. Zpráva o stavu nemovitostí 

13. Zpráva komise pro přípravu voleb, včetně představení kandidátů 

14. Doplňující volby do ÚRoK ČSCH 

15. Doplňující volby do ÚKK ČSCH  

16. Doplňující volby do ÚKPMCH 

17. Valorizace členského příspěvku a narovnání členského příspěvku pro mladé 

chovatele 

18. Přestávka – oběd 

19. Návrh rozpočtu ČSCH na rok 2021 a rok 2022 

20. Zpráva mandátové a návrhové komise 

21. Přijetí usnesení 

22. Závěr 

 

 

Ad 1) Zahájení  

 

VH svolal pozvánkou rozeslanou e-mailem Ústřední výkonný výbor ČSCH (dále v běžném 

textu jen ÚVV). Mgr. Ondřej Matouš v 10.20 hod. zahájil jednání, vyzval k minutě ticha za 

zesnulé chovatele. Předal slovo Mgr. Radovanu Hrubému. Byla podána informace o hlasování 

prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení a k diskusním příspěvkům – maximální 

délka příspěvku tři minuty.   

 

Vysvětleny – a v diskusi upřesněny - byly procesní otázky týkající se OO ČSCH Znojmo – 

přítomni jsou dva delegáti zastupující dvě skupiny chovatelů tohoto okresu. Rejstříkový soud 

neuznal ani jeden zápis do spolkového rejstříku se seznamem funkcionářů OO ČSCH Znojmo, 

pro patovou situaci nebude hlasování umožněno žádnému delegátovi OO ČSCH Znojmo.  

 

- Vladimír Kopřiva: upozornil na prověření usnášeníschopnosti VH a prvotní volbu 

pracovních komisí; 

- Tomáš Báča: vyslovil výhrady proti řízení schůze Mgr. Radovanem Hrubým; 



 

 Str. 4 

- Ing. Miroslav Kroft, Mgr. Ondřej Matouš: uvedli, že obecně závazné předpisy povolují 

zastupování, v průběhu VH je nutné delegátům podávat právní vysvětlení na dotazy. 

Nikdo z členů ÚVV nemá právní vzdělání, aby tyto časté dotazy zodpovídal.  

Byla podána informace, že  z OO ČSCH (dále v běžném textu jen OO) a chovatelských sekcí, 

majících hlas rozhodující, byli pozváni delegáti s celkem 644 hlasy (OO 552 hlasy a odborné 

sekce 92 hlasy).  

 

TEST - zkušební hlasování – 59 delegátů - 522 hlasy z celkového počtu (nadpoloviční většina 

262 hlasy).   

 

 

Ad 2) Schválení programu XXIX. VH ČSCH 

 

Návrhy na změnu programu nebyly doručeny s nezbytným předstihem. Mgr. Radovan Hrubý 

vysvětlil, že ke změnám programu podaným při VH se nemohou vyjádřit nepřítomní, nutný je 

dle zákona souhlas 100 % delegátů. Změny jsou možné pouze při operativním přesunu bodů 

jednání.   

 

● Kdo souhlasí s předloženým návrhem programu – hlasování č. 1: PRO 297 hlasů, návrh byl 

schválený.   

 

 

Ad 3) Volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů 

 

Postupně se hlasovalo k navrženým členům jednotlivých komisí. S ohledem na to, že hlasování 

bylo monitorováno elektronickým hlasovacím zařízením, byl volen pouze jeden člen 

mandátové komise.   

 

●  Kdo souhlasí s tím, aby členem mandátové komise byl Lubomír Kesner? – hlasování č. 2: 

PRO 354 hlasy, návrh byl schválený.   

 

●  Kdo souhlasí s tím, aby členem mandátové komise byl Vladimír Kopřiva? – hlasování č. 3: 

PRO 230 hlasů, návrh nebyl schválený.   
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●  Kdo souhlasí s tím, aby členem volební komise byl Josef Vilhelm? – hlasování č. 4: PRO 

472 hlasy, návrh byl schválený.   

 

●  Kdo souhlasí s tím, aby členem volební komise byl RSDr. Jaroslav Hron? – hlasování č. 5: 

PRO 407 hlasů, návrh byl schválený.   

 

●  Kdo souhlasí s tím, aby členem volební komise byl Antonín Drbal? – hlasování č. 6: PRO 

397 hlasů, návrh byl schválený.   

 

●  Kdo souhlasí s tím, aby členem volební komise byl Antonín Stehlík? – hlasování č. 7: PRO 

432 hlasy, návrh byl schválený.   

 

●  Kdo souhlasí s tím, aby členem volební komise byl Pavel Bílý? – hlasování č. 8: PRO 432 

hlasy, návrh byl schválený.   

 

●  Kdo souhlasí s tím, aby členem návrhové komise byl Ing. Miroslav Kroft? – hlasování č. 9: 

PRO 343 hlasy, návrh byl schválený.   

 

●  Kdo souhlasí s tím, aby členem návrhové komise byl MVDr. Martin Urban? – hlasování č. 

10: PRO 433 hlasy, návrh byl schválený.   

 

●  Kdo souhlasí s tím, aby členem návrhové komise byl Václav Eliáš, DiS.? – hlasování č. 11: 

PRO 419 hlasů, návrh byl schválený.   

 

●  Kdo souhlasí s tím, aby členem návrhové komise byl František Svatoň? – hlasování č. 12: 

PRO 431 hlas, návrh byl schválený.   

 

●  Kdo souhlasí s tím, aby členem návrhové komise byl Oldřich Vízek? – hlasování č. 13: PRO 

433 hlasy, návrh byl schválený.   

 

TEST - zkušební hlasování – 59 delegátů - 522 hlasy z celkového počtu (nadpoloviční většina 

262 hlasy).   
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●  Kdo souhlasí s tím, aby zapisovatelkou byla Ing. Eliška Stejskalová? – hlasování č. 14: PRO 

481 hlas, návrh byl schválený.   

 

●  Kdo souhlasí s tím, aby ověřovatelem zápisu byl Lubomír Kesner? – hlasování č. 15: PRO 

280 hlasů, návrh byl schválený.   

 

●  Kdo souhlasí s tím, aby ověřovatelem zápisu byl Jiří Svítil? – hlasování č. 16: PRO 388 

hlasů, návrh byl schválený.   

 

●  Kdo souhlasí s tím, aby ověřovatelem zápisu byl Antonín Stehlík? – hlasování č. 17: PRO 

454 hlasy, návrh byl schválený.   

 

 

Ad 4) Kontrola plnění usnesení XXVIII. VH ČSCH 

 

Mgr. Ondřej Matouš konstatoval, že ukládací body usnesení minulé VH jsou průběžně plněny, 

nemovitosti má však na starosti místo zaměstnance pověřený správce majetku ČSCH.  

 

- Vladimír Kopřiva: vznesl námitky - Ing. Radek Novotný není v pracovně právním 

vztahu vůči svazu, správce majetku není zaměstnancem svazu, funkcionářům se 

nevyplácejí odměny, ale paušální náhrady, k hospodaření nebyl rozeslán komentář, 

hospodaření nebylo dodrženo;  

- Tomáš Báča: vznesl dotaz na likvidaci majetku ZO ČSCH Štíty a působení likvidátora 

Lubomíra Kesnera; 

- Ing. Miroslav Kroft: vysvětlil, že hlavní spolek byl požádán Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových o řešení situace poté, co OO ČSCH Šumperk situaci řešit 

odmítla. K paušálním náhradám uvedl, že slouží k úhradě nákladů na telefonické 

hovory, elektřinu, materiál aj.  

- Mgr. Ondřej Matouš: vysvětlil, že přijetí zaměstnance na správu majetku je finančně 

náročnější, než svěřit práci pověřenému správci, který je motivován podílem ze zisku; 

- Slavibor Petržílka: upozornil, že podíl na zisku by neměl být z těch nemovitostí, které 

již zisk generují bez přičinění nynějšího správce nemovitostí.  
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Ad 5) Odvolání Ing. Radka Novotného z funkce místopředsedy a člena ÚVV ČSCH 

 

Podklady k tomuto bodu byly rozeslány – důvodů je několik, pořizování ilegálních nahrávek, 

nepovolené cesty služebním vozidlem, neprobíhala správa nemovitostí, překročen byl limit při 

objednávání zakázky (omalovánky / pexeso):  

 

- Tomáš Báča: upozornil, že zakázka byla určena především pro propagaci; 

- Mgr. Ondřej Matouš: vysvětlil, že byla zadána předražená zakázka; 

- Vladimír Kopřiva: upozornil, že správu nemovitostí přestal vykonávat Lubomír 

Kesner, odešla zaměstnankyně sekretariátu Kateřina Karlíčková, Ing. Radek Novotný 

proto nemohl práci stihnout;  

- Mgr. Ondřej Matouš: uvedl, že s Ing. Radkem Novotným bylo dohodou o rozvázání 

pracovního poměru ukončeno jeho působení v sekretariátu. Ze Stanov ČSCH (dále 

v běžném textu jen stanovy) vyplývá, že sekretariát řídí buď předseda, nebo 

místopředseda;  

- Dagmar Kičurová: analyzovala náklady na tisk omalovánek / pexesa. Konstatovala, že 

evidentně jde o předraženou zakázku, na podepsání objednávky neměl Ing. Radek 

Novotný souhlas daný usnesením ÚVV;  

- Ing. Radek Novotný: zrekapituloval, že v celkové sumě byly i náklady na pořízení 

ilustrací a na grafika;  

- Rostislav Valeš: zeptal se, proč neproběhla oprava nemovitosti v Brně, Plotní ul. 

- Lubomír Kesner: odpověděl, že VH 2019 k tomu nedala souhlas, dále konstatoval, že 

poslední dva roky nebyly řádně vybírány nájmy v nemovitostech ČSCH; 

- MVDr. Martin Urban: vyslovil politování nad průběhem jednání a neustálým 

osočováním. Připomněl, že ÚVV je kolektivní orgán a musí v něm panovat důvěra. 

Nahrává-li někdo tajně, není to v pořádku. Neřeší se jenom omalovánky / pexeso, ale 

celkové působení Ing. Radka Novotného.   

 

TEST - zkušební hlasování – 59 delegátů - 522 hlasy z celkového počtu (nadpoloviční většina 

262 hlasy).   
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●  Kdo souhlasí s tím, aby se o odvolání Ing. Radka Novotného z pozice místopředsedy ÚVV 

hlasovalo elektronicky? hlasování č. 18: PRO 341 hlas, návrh byl schválený.   

 

●  Kdo souhlasí s odvoláním Ing. Radka Novotného z pozice místopředsedy ÚVV? hlasování 

č. 19: PRO 250 hlasů, návrh nebyl schválený.   

 

Ve 12.45 hod. byla vyhlášena přestávka na oběd. Ve 13. 25 hod. jednání VH pokračovalo.  

 

TEST - zkušební hlasování – 59 delegátů - 522 hlasy z celkového počtu (nadpoloviční většina 

262 hlasy).   

 

 

Ad 6) Dílčí úprava Stanov ČSCH 

 

Mgr. Ondřej Matouš informoval, že nebyly písemně vzneseny žádné připomínky k několika 

zaslaným dokumentům, předpokladem je, že se všichni s rozeslanými materiály seznámili.  

 

- Ing. Jaroslav Boukal: uvedl, že byla odeslána připomínka OO ČSCH Kladno ke způsobu 

ustanovování klubů; 

- František Svatoň: ohradil se proti vypuštění slova „nadpoloviční“. Dále upozornil, že 

rozhodčí komise nemá být ustanovená, přitom se bude volit; 

- Lubomír Kesner: vysvětlil, že ústřední konference delegátů mají problém 

s usnášeníschopností. Apeloval na to, že je nezbytné u OO vyplnit v elektronické 

evidenci členů, ke které sekci se chovatelé hlásí; 

- Mgr. Ondřej Matouš: konstatoval, že dílčí úpravy mají být přijaté jako celek, není 

prostor na to jednotlivé body na VH upravovat; 

- Ing. Martin Šanda: čl. 1 – pro ZO chovatelů koček jsou závazné stanovy a řády FiFe, 

nositelem členství je však ČSCH. Mělo by proto být uvedeno, že tyto předpisy jsou 

závazné pro všechny členy ČSCH. Konstatoval, že stanovy potřebují zásadní změny. 

Doporučil uložit ÚVV předložení návrhu zcela nových stanov; 

- Ing. Miroslav Kroft, Dagmar Kičurová: vysvětlili, že ÚKPMCH je navržena jako 

pracovní komise ÚVV z důvodu, že stávající model se samostatnou ÚOK se neosvědčil 

- nevyúčtování dotace, nepředávání výstupů z činnosti ÚOK aj.; 
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- Tomáš Báča, Pavla Kabátová, Slavibor Petržílka: podpořili ÚKPMCH jako 

samostatnou komisi. 

 

TEST - zkušební hlasování – 59 delegátů - 522 hlasy z celkového počtu (nadpoloviční většina 

při tomto hlasování – 349 hlasů. § 4 Stanov, bod 13 – stanovy a jejich změny musí být schváleny 

2/3 většinou hlasů přítomných).   

 

●  VH schvaluje dílčí úpravu stanov: hlasování č. 20: PRO 335 hlasů, návrh nebyl schválený.    

 

- Vladimír Kopřiva: s ohledem na to, že ve stanovách jsou formální chyby, navrhnul 

opravit pouze zjevné nedostatky.   

●  VH pověřuje ÚVV, aby opravil zjevné nesoulady se zákonem a zjevné nedostatky související 

s běžnou praxí, které jsou ve stanovách, a to za předpokladu, že toto nebude znamenat žádnou 

obsahovou změnu: hlasování č. 21: PRO 390 hlasů, návrh byl schválený.  

 

 

Ad 7) Dílčí úprava Kárného řádu ČSCH 

    

K rozeslanému materiálu nebyly zaslány žádné připomínky.  

 

●  VH schvaluje Kárný řád ČSCH po dílčí úpravě:: hlasování č. 22: PRO 474 hlasy, návrh byl 

schválený.  

 

 

Ad 8) Směrnice pro kontrolní činnost ČSCH 

 

K rozeslanému materiálu nebyly zaslány žádné připomínky.  

 

- Rostislav Valeš, Tomáš Báča, Ing. Jiří Bareš: vznesli připomínky, rozporovali 

nemožnost je předkládat přímo na VH; 

- Mgr. Radovan Hrubý: vysvětlil, že obsahově není možné na VH doplnit text, nemohou 

se s ním seznámit ti, co nepřijeli, je to tzv. ochrana nepřítomných. 
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●  VH schvaluje Směrnice pro kontrolní činnost ČSCH: hlasování č. 23: PRO 297 hlasů, návrh 

byl schválený.  

 

 

Ad 9) Zpráva o činnosti ÚVV ČSCH za období uplynulé od XXVIII. VH ČSCH 

 

- Mgr. Ondřej Matouš: zpráva byla rozeslána před VH, připomenul prodej vlastní 

svazové značky krmiv a připravovaný nový e-shop;  

 

Ad 10) Zpráva o hospodaření za rok 2019 a rok 2020 

 

Dagmar Kičurová uvedla, že veškeré podklady k tomuto bodu byly rozeslány před jednáním 

VH. Odpověděla na dotaz, jaká je struktura pohledávek – dlužné nájemné, Labská investiční, 

a.s. část za nánožní kroužky.   

 

- Vladimír Kopřiva: požádal o vysvětlení, proč v roce 2019 bylo čerpáno na právní 

služby desetkrát více, než bylo v plánu;  

- Ing. Miroslav Kroft: díl tvořily poplatky za soudní řízení s Labskou investiční, a.s., 

součástí byly i právní služby související se zákazem chovů masožravých kožešinových 

zvířat. Polovinu těchto nákladů uhradila společnost Europe, další část splatili chovatelé 

kožešinových zvířat v letošním roce (po získání kompenzací); 

- Mgr. Ondřej Matouš: poplatky za právní služby jsou také důsledkem toho, že v ČSCH 

někteří lidé opakovanými žalobami destabilizují svaz;  

- Rostislav Valeš: vznesl dotaz, na co byly využity prostředky za prodej nemovitosti 

v Praze-Sedleci; 

- Ing. Miroslav Kroft: ze 13 mil. Kč bylo 5 mil. Kč vloženo do fondu oprav, 4 mil. Kč 

do podílových nerizikových fondů u KB, další prostředky byly čerpány v r. 2018, 

sanovány na provoz ČSCH – opravy nemovitosti ve Střelicích, nákup pozemku 

v Židenicích, pořízení výstavního fundusu; 

- Slavibor Petržílka: zrekapituloval snižující se stav finančních aktiv od r. 2011 a prodej 

některých nemovitostí;  
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- Dagmar Kičurová: vysvětlila, že se každoročně provádějí odpisy z budov;  

- Bc. Petr Herynek: upozornil na čím dál tím horší finanční udržitelnost svazu; 

- Mgr. Ondřej Matouš: je třeba čerpat dotace na konkrétní projekty, vlastnit pouze 

efektivní nemovitosti, které nesou zisk, na řadu přijde i zvýšení ceny členských známek 

o inflaci;  

- Karel Chadraba st.: připomněl, že nynější stav některých nemovitostí je důsledek 

dřívější nedostačující péče o ně; 

- Slavibor Petržílka: připomněl svoje angažování v převodu majetků Zverimexu na svaz; 

- Ing. Dagmar Malá: vznesla dotaz, jaké dotace svaz čerpá: 

- Mgr. Ondřej Matouš: v loňském roce MZe poskytlo dotaci na činnost 1 800 000,- Kč, 

v roce 2021 ČSCH žádá o dotaci 2 926 000 Kč. Další dotace v roce 2020 byla 

poskytnuta ministerstvem školství.  

 

 

Ad 11) Zpráva ÚKK ČSCH včetně zprávy k provedené prověrce účetní závěrky za rok   

              2019 a rok 2020 

 

 Zpráva byla rozeslána společně s pozvánkou na VH:  

 

- RSDr. Jaroslav Hron: uvedl, že byla řešena řada stížností i ve vztahu k Ing. Radku 

Novotnému. Konstatoval, že ÚVV musí ke zprávám ÚKK ČSCH (dále v běžném textu 

jen ÚKK) zaujímat stanoviska. ÚKK vždy pracovala s poskytnutými účetními výstupy; 

- Tomáš Báča: zapochyboval o výši odměn dřívějšímu správci majetku Lubomíru 

Kesnerovi, konstatoval, že nedoložil stavební deník; 

- Vladimír Kopřiva, Rostislav Valeš: zpochybnili práci Lubomíra Kesnera; 

- Bc. Petr Herynek: konstatoval, že diskuse kolem Lubomíra Kesnera souvisí s absencí 

svazového dotačního menežmentu.  

 

Ad 12) Zpráva o stavu nemovitostí 

 

Roman Küffer, pověřený správce nemovitostí ČSCH, uvedl, že pracuje pro svaz na základě 

příkazní smlouvy, odměna formou provize (je motivační, spravedlivá).  
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Prezentoval výnosy jednotlivých nemovitostí od roku 2016 do roku 2020. Rozdělil nemovitosti 

ČSCH dle efektivnosti:   

 

Nemovitosti s potenciálem – Praha-Maškova, Brno-Lidická, Střelice. 

Neefektivní nemovitosti – Roudnice nad Labem, Havlíčkův Brod, Brno–Plotní, Kolín. 

 

Navrhnul několik možností, jak řešit nemovitost v Brně-Plotní ulici.  

o První varianta: směnit za část jiné nemovitosti v Brně na Rostislavově náměstí. 

Nevýhodou je podílové spoluvlastnictví. O plánech vždy jednáte s někým dalším. O 

směněnou nemovitost má zájem Krajské sdružení ČSCH Jihomoravského kraje, 

pronájem tomuto KS by ale negeneroval příliš vysoký zisk. 

o Druhá varianta: směna, ale neposkytnout část nové nemovitosti KS, celé dále 

pronajímat, vyšší zisk. 

o Třetí varianta: prodej nemovitosti v Brně-Plotní, nákup zcela jiné efektivní nemovitosti 

generující okamžitý zisk.   

o Čtvrtá varianta: nic neprodávat, vlastními silami rekonstruovat – toto nedoporučuje.   

 

- Michal Kočík: vznesl dotaz, kolik by stála oprava nemovitosti v Brně-Plotní, pak ji 

prodat; 

- Mgr. Ondřej Matouš: svaz není schopnost být investorem, je lepší koupit 

rekonstruovanou nemovitost, neumíme sami dělat rekonstrukci, dnes je ideální 

prodávat, odhad nemovitosti v Brně-Plotní je 23 mil. Kč.  

- Ing. Radek Novotný: nejdražší v Brně, Plotní ul. je pozemek, dnes už je cena vyšší; 

- Slavibor Petržílka: pohovořil o nemovitosti v Kolíně, patří k tzv. židovským domům, 

je to chráněná budova;  

- Ing. Dagmar Malá: podala informace, doplněné precizní prezentací, o směně 

nemovitosti v Brně-Plotní za rekonstruovanou nemovitost v Brně na Rostislavově 

náměstí. ČSCH by získal v této rekonstruované nemovitosti dva byty – ponesou zisk - 

a přízemní prostory. Přednesla návrh usnesení – správou bude pověřeno KS JMK 

ČSCH. V získaných prostorách bude školící centrum nejen pro chovatele, schůzovní 

prostory;   
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- Roman Küffer: upozornil, že při této směně nebude podíl nemovitosti generovat 

patřičný zisk; 

- Bc. Petr Herynek: konstatoval, že svaz by rezignoval na investiční strategie, snaha je 

rychle prodat, rychle směnit, strategie má být propracovanější, cílem svazu není 

vytvářet v regionech infrastrukturu;  

- Mgr. Ondřej Matouš: uvedl, že v Brně je dnes 18 školicích středisek, finanční 

prostředky jsou potřebné pro celý svaz, ne pro jeden region; 

- Ing. Dagmar Malá: uvedla, že nově získaná nemovitost by byla zázemím pro všechny 

chovatele; 

- Lenka Kosová: konstatovala, že chovatelé z jižní Moravy potřebují prostor na 

uskladnění výstavního fundusu; 

- Lubomír Kesner: znovu připomněl, že v roce 2019 VH zamítla projekt na celkovou 

rekonstrukci nemovitosti v Brně-Plotní;  

- Michal Kočík, Roman Küffer, Ing. Martin Šanda: konstatovali, že výhodnější je pořídit 

další nemovitost plně ve vlastnictví hlavního spolku; 

- Ing. Jaroslav Boukal: připomněl nevýhody podílového vlastnictví;  

- Bc. Petr Herynek: je nezbytné rozmyslet, jak naložit se získanými prostředky z prodeje, 

budovat školicí středisko je dnes překonaný byznys;  

- Václav Eliáš, DiS.: Plzeň-oblast sdružuje hodně chovatelů, nemají vlastní objekt, 

nevlastní ani schůzovní místnost, výstavní fundus je uskladněný v pronajatých 

prostorech; 

- Lubomír Kesner: uvedl, že o pronájem komerčních prostor již není velký zájem;  

- Ing. Radek Novotný: připomněl, že svaz pořídil pro chovatele nemovitost 

v Kralovicích;  

- Roman Küffer: uvedl, že v Brně je další nemovitost v Lidické ulici. 

 

TEST - zkušební hlasování – 56 delegátů - 505 hlasů z celkového počtu, nadpoloviční většina 

253 hlasy. 

 

●  VH pověřuje ÚVV prodejem nemovitosti Brno-Plotní za minimální cenu 23. mil. Kč s tím, 

že prostředky budou vynaloženy na nákup nové nemovitosti ve stejné hodnotě: hlasování č. 24 

– PRO 284 hlasy, návrh byl schválený.  
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Ad 13) Zpráva komise pro přípravu voleb včetně představení kandidátů 

 

Josef Vilhelm informoval, že členy pracovní komise pro přípravu voleb byli: Josef Vilhelm - 

předseda, RSDr. Jaroslav Hron a Slavomír Brožek. Všichni kandidáti podali řádně kandidátní 

listiny, neúplné listiny byly doplněny, náležitosti byly splněny. Nejprve proběhnou doplňující 

volby do ÚRoK ČSCH, najednou se bude volit předseda i členové. Následovaly informace, jak 

volit.  

 

TEST - zkušební hlasování – 54 delegáti - 486 hlasů z celkového počtu, nadpoloviční většina 

244 hlasy. 

 

 

Ad 14) Doplňující volby do ÚRoK ČSCH 

  

Představení kandidátů.  

- na předsedu ÚRoK ČSCH: Jiří Petružela (navrhuje OO ČSCH Přerov) 

- na člena ÚRoK ČSCH: Radek Hampl, DiS. (navrhuje OO ČSCH Teplice) 

- na člena ÚRoK ČSCH: JUDr. Mikuláš Papoušek (navrhuje ZO ČSCH Hostouň) 

 

Následovaly tajné volby. VÝSLEDEK VOLEB: Jiří Petružela – 406 hlasů, Radek Hampl, DiS. 

- 411 hlasů, JUDr. Mikuláš Papoušek – 419 hlasů. Všichni byli zvoleni.   

 

 

Ad 15) Doplňující volby do ÚKK ČSCH 

 

Představení kandidátů: 

- Jiří Petružela – od kandidatury odstoupil 

- Radek Hampl, DiS. – od kandidatury odstoupil 

- Dagmar Malá (navrhuje ZO ČSCH Kuřim) 

- JUDr. Michal Danišovič (navrhuje ZO ČSCH Chorušice), z účasti na VH se omluvil 
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- Eva Hlaváčková (navrhuje ÚOK chovatelů koček) 

Následovaly volby. Kandidáti, kteří odstoupili, byli před zahájením na volebních lístcích 

škrtnuti. Volen byl jeden člen ÚKK. VÝSLEDEK VOLEB: Ing. Dagmar Malá – 155 hlasů, 

nezvolena), JUDr. Michal Danišovič – 27 hlasů (nezvolen), Eva Hlaváčková – 277 hlasů 

(zvolena). Kandidát druhý v pořadí nedostal nutný počet hlasů k tomu, aby byl jako náhradník.  

.    

 

Ad 16) Doplňující volby do ÚKPMCH 

 

Představení kandidujícího týmu: 

- Ing. Zdeněk Dráb – předseda (navrhuje ZO ČSCH Olšany) 

členové týmu:  

- Tomáš Báča (navrhuje ZO ČSCH Zábřeh) 

- Patrik Kmenta (navrhuje OO ČSCH Hodonín) - omluven z jednání VH 

- Ing. Iveta Prombergerová, Ph.D. (navrhuje ZO ČSCH Bohdalov) - omluvena z jednání VH 

- Pavel Žák (navrhuje ZO ČSCH Rudná) 

- Pavla Kabátová (navrhuje ZO ČSCH Zdounky) 

- Anna Gumuláková (navrhuje ZO ČSCH Luštěnice) - omluvena z jednání VH 

- Mgr. Eliška Spurná (navrhuje SCHK SO Olomouc) - omluvena z jednání VH 

 

Následovaly tajné volby. Pro nejasný výsledek – škrtání některých členů týmu a 

kroužkováni některých jiných – bylo vyhlášeno druhé kolo voleb.  

 

2. kolo tajných voleb. VÝSLEDEK VOLEB: tým kandidující do ÚKPMCH získal 263 hlasy, 

byl zvolený.    

 

 

Ad 17) Valorizace členského příspěvku a narovnání čl. příspěvku pro mladé chovatele 

 

Ing. Miroslav Kroft vysvětlil důvody narovnání členského příspěvku pro mladé chovatele. 

(Poznámka - o tomto bodě bylo hlasováno v průběhu sčítání výsledků voleb, proto je počet 

získaných hlasů vyšší než u předchozích testů.) 
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Od 01. 01. 2022 se narovnává členský příspěvek s časopisem Chovatel pro mladé chovatele na 

částku 555,- Kč: hlasování č. 25 – PRO 496 hlasů, návrh byl schválený.  

 

TEST - zkušební hlasování – 50 delegátů - 476 hlasů z celkového počtu, nadpoloviční většina 

239 hlasů. 

 

Z důvodu inflace – za několik let vyšší než 10 % - se zvyšuje od 01. 01. 2023 nominální hodnota 

členské známky – dospělý člen 360,- Kč (s časopisem Chovatel) 720,- Kč, mladý chovatel 210,- 

Kč (s časopisem Chovatel 570,- Kč): hlasování č. 26 – PRO 309 hlasů, návrh byl schválený.  

 

Ad 18) Přestávka na oběd 

Již byla vyhlášena (s ohledem na rozsáhlejší průběh jednání VH) dříve.  

 

 

Ad 19) Návrh rozpočtu ČSCH na rok 2021 a 2022 

 

Návrhy rozpočtů byl odeslaný s materiály na VH.  

VH schvaluje předložený rozpočet na rok 2021 a 2022: hlasování č. 27 – PRO 394 hlasy, návrh 

byl schválený.  

 

- Mgr. Ondřej Matouš: informoval o rozšíření odbornosti akva-tera a exotická zvířata; 

- Tomáš Báča: kvitoval toto opatření; 

- František Svatoň: vznesl podnět na snížení hodnoty členského příspěvku při vstupu 

člena do svazu na konci kalendářního roku; 

- Ing. Radek Novotný: poděkoval jménem Jaroslava Bayera a OO ČSCH Hodonín všem, 

kteří přispěli finanční částkou na účet určený chovatelům zasaženým tornádem.   

 

Ad 20) Zpráva mandátové a návrhové komise 

 

TEST - zkušební hlasování – 46 delegátů - 447 hlasů z celkového počtu, bylo konstatováno, že 

někteří delegáti se nacházejí mimo jednací sál.  
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Byly vyhlášeny výsledky Mistrovství České republiky v chovu drobného zvířectva, konané při 

CV Chovatel 2021, a předány poháry jednotlivým zástupcům OO. 

 

Celkové vítězství: 

1. místo: Obl. org. ČSCH Brno, finanční odměna 15.000,- Kč  

2. místo: OO ČSCH Praha-východ: finanční odměna 10.000,- Kč 

3. místo: OO ČSCH Mělník: finanční odměna 5.000,- Kč 

4. místo: OO ČSCH Pardubice: finanční odměna 2.000,- Kč 

5. místo: OO ČSCH Louny: finanční odměna 1.000,- Kč 

 

- Mgr. Ondřej Matouš informoval o úpravě podmínek soutěže – z důvodu rychlejšího 

vyhodnocení. OO ČSCH se samy přihlásí prostřednictvím aplikace – výstavní program.  

 

 

Ad 21) Přijetí usnesení  

        

TEST - zkušební hlasování – 48 delegátů - 460 hlasů z celkového počtu, nadpoloviční většina 

je 231 hlas.  

 

Následovala rekapitulace přijatých bodů usnesení.  

 

VH schvaluje usnesení XXIX. VH ČSCH: hlasování č. 28 – PRO 423 hlasy, bod byl schválený.  

 

 

Usnesení XXIX. valné hromady ČSCH 
XXIX. valná hromada ČSCH 

konaná dne 4. prosince 2021 

v Základní škole Burešova, Praha 8 – Kobylisy 

 
 

A/ VH schvaluje:  

1. Program XXIX. VH ČSCH. 

2. Mandátovou komisi ve složení: Lubomír Kesner. 
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3. Volební komisi ve složení: Josef Vilhelm, RSDr. Jaroslav Hron, Antonín Drbal, 

Antonín Stehlík, Pavel Bílý.  

4. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Kroft, Václav Eliáš, DiS., MVDr. 

Martin Urban, František Svatoň, Oldřich Vízek. 

5. Zapisovatelku Ing. Elišku Stejskalovou.  

6. Ověřovatele zápisu: Lubomíra Kesnera, Jiřího Svítila, Antonína Stehlíka. 

7. Návrh Kárného řádu ČSCH. 

8. Návrh Směrnice pro kontrolní činnost v ČSCH. 

9. Schvaluje prodej nemovitosti v Brně, Plotní za částku minimálně 23 milionů Kč a 

ukládá ÚVV ČSCH alokaci získaných prostředků na nákup nemovitostí v utržené 

hodnotě. 

10. Narovnání členského příspěvku MCH s časopisem na částku 555,- Kč od 01. 01. 

2022. 

11. Valorizaci členských příspěvků od 01. 01. 2023 v částkách: 

 dospělý člen         360,- Kč 

 dospělý člen s časopisem  720,- Kč 

 MCH    210,- Kč 

 MCH s časopisem             570,- Kč 

12. Doplňující volby do ÚRoK ČSCH: 

 předseda:     Jiří Petružela 

 členové:    Radek Hampl, DiS. 

     JUDr. Mikuláš Papoušek 

13. Doplňující volby člena ÚKK ČSCH: 

  člen: Eva Hlaváčková 

14. Volbu týmu ÚKPMCH ve složení:  

- Ing. Zdeněk Dráb - předseda 

- Tomáš Báča 

- Patrik Kmenta 

- Ing. Iveta Prombergerová, Ph.D. 

- Pavel Žák 

- Pavla Kabátová 

- Anna Gumuláková 

- Mgr. Eliška Spurná 

15. Předložený rozpočet ČSCH na rok 2021 a 2022. 

 

B/ VH neschvaluje:  

1. Odvolání místopředsedy ÚVV ČSCH Ing. Radka Novotného.  

2. Návrh změny Stanov ČSCH. 

 

C/ VH bere na vědomí:  

1. Zprávu o činnosti ÚVV ČSCH za roky 2019 a 2020. 

2. Zprávu o činnosti ÚKK ČSCH za rok 2019 a 2020.  
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3. Zprávu o stavu nemovitostí.  

4. Zprávu o hospodaření za rok 2019 a 2020 s výhradou - chybí komentář.  

5. Jednotlivé diskusní příspěvky účastníků XXIX. valné hromady ČSCH.  

 

D/ VH ukládá:   

1. Proúčtovat ztrátu hospodaření za rok 2019 ve výši 3 865 304,76 Kč proti 

základnímu jmění.  

2. Proúčtovat ztrátu hospodaření za rok 2020 ve výši 1 289 764,94 Kč proti 

základnímu jmění. 

3.  ÚVV ČSCH předložit návrh na nové Stanovy ČSCH na příští Valnou hromadu 

ČSCH. 

  
E/ VH pověřuje ÚVV ČSCH: 

1. K opravě Stanov ČSCH v místech, kde jsou v rozporu s platnou legislativou a 

úpravy provozní oblasti, bez obsahových změn.   

 

 

 

V době schvalování usnesení byli přítomni delegáti disponující 460 hlasy, jednání bylo 

usnášeníschopné. Pro přijetí usnesení se vyslovili delegáti disponující 423 hlasy.   

 

 

 

Ad 22) Závěr  

 

Jednání VH bylo ukončeno v 18.50 hod. Mgr. Ondřej Matouš, poděkoval přítomným za 

konstruktivní jednání, popřál všem příjemné sváteční dny. 

 

 

 

 

_________________________________                ________________________________ 

         Ing. Radek NOVOTNÝ, v. r.                                 Mgr. Ondřej MATOUŠ, v. r.                 

          místopředseda ÚVV ČSCH                                       předseda ÚVV ČSCH        

 

 

 

 

 Zapsala: Ing. Eliška Stejskalová 

 Ověřovatelé zápisu: Lubomír Kesner, Jiří Svítil, Antonín Stehlík 

 K ověření předáno dne 06. 12. 2021 

 Ověřování zápisu ukončeno dne: 13. 12. 2021  

 Celý zápis bude zveřejněný na webu ČSCH, v časopise Chovatel pouze usnesení.   


