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Z Á P I S 

z XXVIII. valné hromady Českého svazu chovatelů  

konané dne 30. listopadu 2019 

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 (Jaroslav Janovský), Blansko (Ing. Jiří Bareš), 

Brno (Rostislav Valeš), Bruntál (Gabriel Ištocy), Břeclav (Václav Vytrhlík), Česká Lípa 

(Stanislav Brückner), České Budějovice (František Koubek), Domažlice (Josef Buršík), Frýdek-

Místek (Eva Paličková), Havlíčkův Brod (Jindřich Šíp ml.), Hodonín (Jiří Rovenský st.), Hradec 

Králové (Josef Kvasnička), Cheb (František Cibulka), Chomutov (Josef Ješetický), Chrudim 

(doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.), Jeseník (Jaroslav Machala), Jičín (Eva Morávková), Jihlava 

(Miloslav Vokřínek), Jindřichův Hradec (Vladimír Kopřiva), Karviná (zastupující Marek Vajda 

-  OO ČSCH Opava), Kladno (Ing. Jaroslav Boukal), Kolín (Jana Nováčková), Kroměříž (Lukáš 

Janečka), Kutná Hora (Jindřich Vondráček), Liberec (František Strnad), Litoměřice (Antonín 

Kubovec), Louny (Slavibor Petržílka), Mělník (Jiří Švejda), Mladá Boleslav (František Verner), 

Náchod (Zdeněk Macháně), Nový Jičín (Petr Kičura), Nymburk (Oldřich Vízek), Olomouc 

(Pavel Bílý), Opava (Pavel Wieder), Ostrava (Ing. Miloš Sýkora), Pardubice (Josef Blažek), 

Pelhřimov (František Hladký), Písek (František Přibyl), Plzeň (Václav Eliáš, DiS.), Plzeň-sever 

(Ing. Vladimír Tuzar), Praha (Vítězslav Svoboda), Praha-východ (Miroslav Tesařík st.), Praha-

západ (Ing. Luboš Valehrach), Prachatice (František Hejda), Prostějov (Ing. Karel Karkan), 

Přerov (Jiří Koláček), Příbram (Petr Sirotek), Rakovník (Jiří Kinkal), Rokycany (Lubomír 

Kesner), Rychnov nad Kněžnou (Václav Hromek), Sokolov (Antonín Drbal), Strakonice 

(Jaroslav Holub), Svitavy (Ing. Jaroslav Zavoral), Šumperk (Zdeněk Malý), Tábor (Martin 

Nechutný), Tachov (Antonín Stehlík), Teplice (Antonín Mouka), Trutnov (Miloslav Hertl), 

Třebíč (Jaroslav Šebek), Uherské Hradiště (Josef Pohanka), Ústí nad Orlicí (JUDr. Mikuláš 

Papoušek), Vsetín (Milan Klíma), Vyškov (Zdeněk Lejsek), Znojmo (Ing. Radek Novotný), 

Žďár nad Sázavou (Miloslav Bratršovský).   

Chovatelské sekce s hlasem rozhodujícím:  

■ sekce chovatelů koček (Mgr. Zuzana Maršíčková), hlodavců (Ing. Jiří Dobiášovský, Petra 

Koťátková), zpěvných kanárů (RNDr. Pavel Pivoňka), okrasného a exotického ptactva (Martin 

Kabát, DiS.)  

Chovatelské sekce s hlasem poradním:  

■ sekce chovatelů králíků (Tomáš Červinka), holubů (Ing. Petr Gajda), drůbeže (JUDr. Mikuláš 

Papoušek) 
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Další účastníci: 

■ Krajské sdružení ČSCH Jihomoravského kraje (Ing. Dagmar Malá), Karlovarského kraje 

(Ing. Miroslav Kroft), Královéhradeckého kraje (Josef Šolc st.), Moravskoslezského kraje 

(Gabriela Vajdová), Olomouckého kraje (Pavel Bílý), Zlínského kraje (Pavel Hradílek)  

■ ÚVV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft, Ing. Václav Krůta, Lubomír Kesner, Dagmar Kičurová, 

Ing. Vlastimil Nachtigal, Mgr. Ondřej Matouš, MVDr. Martin Urban 

■ ÚKK ČSCH: Václav Uličný, Ing. Vladimír Hulman, Petr Blecha, JUDr. Michal Danišovič, 

RSDr. Jaroslav Hron 

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

Krůta, JUDr. Mikuláš Papoušek  

■ Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Lucie Berná, Linda Kabátová, Kateřina Karlíčková, 

Veronika Moravcová, Ing. Eliška Stejskalová, Josef Vilhelm 

■ Kandidáti na předsedu ÚVV ČSCH: Ing. Jaroslav Boukal, Jiří Král, Ing. Miroslav Kroft, 

Mgr. Ondřej Matouš 

■ Kandidáti na místopředsedu ÚVV ČSCH: Martin Kabát, DiS., Lubomír Kesner, Ing. Václav 

Krůta, Ing. Radek Novotný 

■ Kandidát na předsedu ÚKK ČSCH: Václav Uličný 

■ Kandidáti na předsedu ÚRoK ČSCH: JUDr. Michal Danišovič, JUDr. Mikuláš Papoušek 

■ Kandidáti na člena ÚRoK ČSCH: Ing. Jaroslav Boukal, Ing. Vladimír Tuzar, JUDr. Ivo 

Mráz (omluven) 

■ Další hosté: ÚKPMCH (Mgr. Dita Kovářová), Jiří Fait (doprovod Petra Blechy) 

 

 

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, rozhoduje počet zaplacených 

členských známek na rok 2019. Z jednání byl pořízený zvukový záznam, jenž bude uložený po 

dobu jednoho roku v sekretariátu.)   

 

 

PROGRAM  

(po schválení změn):  

1. Zahájení – volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů  

2. Schválení programu, jednacího řádu a volebního řádu XXVIII. VH ČSCH  

3. Kontrola plnění usnesení XXVII. VH ČSCH  

4. Zpráva o činnosti ÚVV ČSCH za období uplynulé od XXVII. VH ČSCH  

5. Zpráva o hospodaření ČSCH za rok 2018  

6. Zpráva ÚKK ČSCH včetně zprávy k provedené prověrce účetní závěrky za rok 2018 

7. Zpráva o činnosti ÚKPMCH 

8. Diskuse ke zprávám 

9. Zpráva komise pro přípravu voleb včetně představení kandidátů 

10. Diskuse ke kandidátům 



 

 Str. 3 

11. Volby do ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH a ÚRoK ČSCH 

12. Přestávka - oběd 

13. Návrh rozpočtu ČSCH na rok 2020 

14. Návrh prodeje nemovitosti Brno – Židenice 

15. Zpráva mandátové a návrhové komise 

16. Přijetí usnesení  

17. Závěr  

 

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 10.15 hod., zahájil ho Ing. Vlastimil 

Nachtigal, pověřený řízením VH. Byla podána informace, že  z OO ČSCH (dále jen OO) a 

chovatelských sekcí, majících hlas rozhodující, byli pozváni delegáti s celkem 667 hlasy. (OO 

563 hlasy a odborné sekce 104 hlasy).  

■  Informace o delegátech - přítomni jsou delegáti s 625 hlasy, nadpoloviční většina je 313 hlasů. 

Poté řídící schůze vyzval k přednesení návrhů na změnu programu. 

- Ing. Jaroslav Boukal: navrhl zrušení voleb předsedy ÚVV a místopředsedy ÚVV 

z důvodu případného zvolení někoho, kdo vloni vůbec nekandidoval. Tím by mohl počet 

členů v ÚVV překročit devět. Konstatoval, že vloni byly volby špatně vyhlášené;  

- JUDr. Michal Danišovič: navrhnul za OO Mělník přednesení všech zpráv až po volbách.  

Konstatoval, že proti loňským volbám se nikdo ve lhůtě 90 dnů neohradil, jsou tedy 

platné. Na stávající VH se uskuteční pouze dovolba;  

- Ing. Vladimír Tuzar: uvedl, že není důvod nepřednést zprávu týkající se nemovitostí, 

argument obsažený v e-mailové korespondenci rozeslané před VH JUDr. Michalem 

Danišovičem, že zpráva by dala prostor pro předvolební kampaň, je nesmyslný. 

Předvolební kampaň dělala většina kandidátů celoročně. 

       Následovaly další návrhy z pléna - zrušit bod č. 8 (zpráva Legislativní komise ÚVV ČSCH 

/dále jen LK/) – z důvodu pozdě zaslaného návrhu změn územním organizacím a zrušit bod č. 7 

(zpráva o nemovitostech), naopak přednést zprávu o činnosti Ústřední komise pro práci 

s mladými chovateli (dále jen ÚKPMCH), diskusi vyhlásit před volbami. Jana Nováčková 

opakovaně upozornila na nedodržení programu jednání z důvodu nezvolení pracovních komisí. 

Delegáti, jejichž přítomnost nebyla včas nahlášena, požádali o schválení svojí účasti na VH. 
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Mohou hlasovat delegáti OO Chomutov, Kroměříž a Teplice, jejichž účast nebyla včas 

nahlášena: hlasování: PRO prostá většina.  

       Do mandátové komise byli navrženi: za ÚVV MVDr. Martin Urban, z pléna (po předešlém 

projednání s navrhovanými) František Hladký, Josef Pohanka, Petr Kičura a Mgr. Zuzana 

Maršíčková. Kdo souhlasí s volbou mandátové komise - hlasování: PRO 593 hlasy. Prací 

pomocných skrutátorů byli pověřeni zaměstnanci sekretariátu. Do volební komise byli navrženi: 

Josef Vilhelm, z pléna (po předešlém projednání s navrhovanými), František Koubek, Pavel 

Wieder, Václav Eliáš, DiS. a Pavel Bílý – hlasování: PRO 505 hlasů. Do návrhové komise byli 

navrženi: za ÚVV Ing. Václav Krůta, z pléna (po předem projednání s navrhovanými) Vladimír 

Kopřiva, Jindřich Šíp ml., Zdeněk Malý, Oldřich Vízek – hlasování: PRO 599 hlasů. Jako 

zapisovatelka byla navržena Ing. Eliška Stejskalová – hlasování: PRO 615 hlasů.  

       Volba ověřovatelů byla vzhledem ke špatné slyšitelnosti pozdržena. S ohledem na výhrady 

delegátů k nekoncepčnímu průběhu jednání navrhnul Václav Uličný vyměnit předsedajícího Ing. 

Vlastimila Nachtigala za Lubomíra Kesnera. Na námitku z pléna Ing. Miroslav Kroft vysvětlil, 

že ÚVV má k tomuto kroku oprávnění a požádal o krátkou přestávku. Poté informoval, že řízení 

schůze se ujímá Lubomír Kesner. Vzhledem k nejasnostem byly nejprve zrekapitulovány 

výsledky předešlých hlasování.  

       Následovala volba ověřovatelů. Navrženi byli (po předešlém projednání): Antonín Stehlík, 

Eva Paličková a Jana Nováčková - hlasování: PRO 603 hlasy.  

 

Ad 2) Schválení programu XVIII. VH ČSCH 

     ■   V 10.55 hod. byli přítomni delegáti s 628 hlasy, nadpoloviční většina je 315 hlasů. 

Lubomír Kesner požádal návrhovou komisi o písemné návrhy již dříve přednesených změn 

programu. První návrh: vypuštění bodu č. 7 (zpráva o stavu nemovitostí) a č. 8 (zpráva LK), 

namísto bodu č. 7 přednést zprávu ÚKPMCH. Druhý návrh: nechat bod č. 7, vypustit bod č. 8. 

Třetí návrh: diskusi ke zprávám zařadit před volby. Čtvrtý návrh: umožnění diskuse ke 

kandidátům, zařadit ji před volby.  

       Nejprve bylo hlasováno o původním rozeslaném návrhu jednání. Kdo souhlasí 

s předloženým návrhem programu – hlasování: PROTI 424 hlasy. Kdo je pro vypustit bod č. 7 

a bod č. 8 – hlasování: PRO 424 hlasy. Kdo souhlasí s doplněním zprávy ÚKPMCH (nově bod 

č. 7) – hlasování: PRO 471 hlas. Kdo souhlasí se zařazením diskuse ke zprávám za zprávu 

ÚKPMCH – hlasování: PRO 452 hlasy. Kdo souhlasí se zařazením diskuse ke kandidátům před 

volby - hlasování: PRO 612 hlasů.  



 

 Str. 5 

 

   Ad 3) Kontrola usnesení plnění XXVII. VH ČSCH 

       Ing. Václav Krůta informoval o plnění jednotlivých ukládacích bodů usnesení předešlé VH. 

Všechny body byly uloženy ÚVV: 

D/ VH ukládá: 

1. Posílat delegátům VH výsledky hospodaření po střediscích i s komentářem – SPLNĚNO, 

výsledky byly zaslány s komentářem, ale po účtech.  

2. Proúčtovat ztrátu hospodaření za rok 2017 ve výši 1 552 163,33 Kč proti základnímu 

jmění – SPLNĚNO.  

3. ÚVV ČSCH ustavit Legislativní komisi ÚVV ČSCH – SPLNĚNO.  

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 - 

SPLNĚNO. 

- Slavibor Petržílka: upozornil na to, že minulá VH neschválila zrušení papírových 

známek a zavedení plastových členských průkazů.   

 

Ad 4) Zpráva o činnosti ÚVV ČSCH za období uplynulé od XXVII. VH ČSCH 

       Zpráva je přílohou zápisu - PŘÍLOHA zápisu č. 1. Ing. Miroslav Kroft odpověděl Slaviboru 

Petržílkovi, že plastové členské průkazy byly zavedeny z ekonomických důvodů. Jejich vydání 

stálo tolik, kolik známky na jeden rok. Dlouhodobě lze využít plastovou průkazku i k jiným 

účelům. Konstatoval, že zpráva o činnosti ÚVV byla rozeslána písemně. Jednání ÚVV se týkají 

především nemovitostí. Snaha ÚVV je převést nebytové prostory v mnoha nemovitostech na 

byty, po kterých je velká poptávka, připravuje se rekonstrukce nemovitosti v Brně, Plotní ulici. 

Připomněl, že o nemovitosti je nezbytné se starat, protože přinášejí podstatně více finančních 

prostředků než členské známky.   

       Dále uvedl, že v rozeslané zprávě nemohly být informace k Celostátní výstavě drobného 

zvířectva CHOVATEL 2019 (dále jen CV). Vysvětlil důvod zkrácení CV na dva dny, a to 

především s ohledem na malý časový prostor pro likvidaci výstavy a úklid hal, vloni svaz platil 

penále za pozdní vyklizení hal. Členská základna dlouhodobě žádala pořádání CV ve vlastní 

režii, s přípravou a realizací chovatelé ale příliš nepomáhají. Výstavu aktivně řešilo pouze 

dvanáct lidí. Konstatoval, že příště je nezbytné oddělit místo, kde se zpracovávají výsledky 

bodování a připravuje se katalog, od místa s přednostním prodejem zvířat pro posuzovatele a 

garanty. Poté Ing. Miroslav Kroft poděkoval vystavovatelům a návštěvníkům CV.  
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       Následovala informace o konání prezídia Evropského chovatelského svazu (dále jen EE) 

v únoru 2020 a generálního zasedání EE v květnu 2020, místem konání bude Hotel DUO 

v Praze-Střížkově. V březnu se bude v Solenicích u Orlické přehrady konat mezinárodní školení 

posuzovatelů králíků. Dále informoval o výběrových řízeních na pořadatele CVM a CV pro 

následující čtyři roky. V roce, kdy se bude konat Evropská výstava drobného zvířectva (dále jen 

EV), nebude svaz CV pořádat. V uvolněném termínu se na výstavišti v Lysé nad Labem (dále 

jen VLL) bude konat mezinárodní výstava koček. Řeší se i termín konání naší CV kolidující s EV 

2021 v Rakousku. Zatím není jasné, ve kterém městě ČR se v roce 2024 bude EV konat.   

 

Ad 5) Zpráva o hospodaření za rok 2018 

      Dagmar Kičurová uvedla, že podklady (výsledovka analyticky a rozvaha) byly zaslány před 

VH. Byla plánována ztráta 6 696 900 Kč, skutečnost je 6 477 359,40 Kč. Objasnila některé 

položky: pořízení výstavního fundusu - v současnosti 0 z důvodu jeho zařazení do majetku. 

Poháry a medaile byly dříve účtovány na nedaňový účet, po konzultaci byly převedeny na 

daňový účet. Oprava nemovitosti v Brně, Plotní ulici – původní plán 3 miliony Kč, přesun 

rekonstrukce na další roky a navýšení na 10 milionů Kč. K rozvaze uvedla, že dlouhodobý 

majetek svazu je 53 milionů Kč (budovy, auta, server), 10 milionů pozemky, 286 000 Kč cenné 

papíry. Svaz také půjčil 1 600 000 Kč. V rezervách je 4 220 000 Kč, odtud se budou čerpat 

prostředky na opravy nemovitostí v roce 2020. Konstatovala, že pravidelně na každém zasedání 

ÚVV jsou řešeny všechny připomínky ÚKK. Snahou ÚVV je hledat úsporná řešení. Příjmy 

svazu plynou především z nemovitostí a ne z členských známek, jak se mnozí mylně domnívají.  

S ohledem na čas byla vyhlášena změna programu a přestávka na oběd (do 13.15 hod.)  

 

Ad 6) Zpráva ÚKK ČSCH včetně zprávy k provedené prověrce účetní závěrky za rok 2018 

       Zpráva je přílohou zápisu - PŘÍLOHA zápisu č. 2. Václav Uličný uvedl, že zpráva byla 

odeslána společně s pozvánkou na VH. ÚKK řešila celou řadu problémů, byť bylo zřejmé, že to 

jsou záležitosti pro ÚRoK. 1. nález JUDr. Michala Danišoviče – nesprávné rozdělení členských 

příspěvků mladých chovatelů v návaznosti na zápis z VH. 2. nález - stížnost chovatelky na 

nesprávný postup ÚOK CHK. 3. nález - stížnost Mgr. Ondřeje Matouše, vyslovení neplatnosti 

části usnesení VH týkající se zvolení Lubomíra Kesnera do ÚVV. 4. nález – protiprávní jednání 

při průběhu voleb v ZO Poběžovice a neoprávněný prodej nemovitosti ZO. 5. nález – nesprávné 

vyúčtování Olympiády mladých chovatelů (dále jen OMCH) v Poběžovicích. Z tohoto vzešel 

návrh, jak předkládat vyúčtování OMCH. Dále je řešena stížnost OO Šumperk na práci 
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Krajského sdružení ČSCH Olomouckého kraje, informace budou podány na příští VH. Václav 

Uličný nakonec uvedl, že na předložené účetní závěrce nebyly shledány žádné závady, ÚKK ji 

navrhuje přijmout.  

  

Ad 7) Zpráva o činnosti ÚKPMCH 

       Mgr. Dita Kovářová, předsedkyně ÚKPMCH, uvedla, že v roce 2019 se v Přerově konalo 

51. kolo OMCH. Celkem se přihlásilo 127 účastníků, přijelo jich 116, což je navýšení počtu 

oproti minulému kolu o více jak 22 %. Poděkovala OO Přerov. Dále informovala o soutěžích, 

jichž se mladí chovatelé účastní, o školeních pro vedoucí pracovníky a zařazení svazu do 

projektu neformální vzdělávání v rámci registru ministerstva školství. Informovala, že zástupci 

ÚKPMCH si připravili program pro děti na Celostátní výstavě mláďat (dále jen CVM) a CV. 

Dále uvedla, že ÚKPMCH zrušila navázanou dlouhodobou spolupráci s ostatními zájmovými 

svazy v rámci projektu „Příroda kolem nás“ s odůvodněním, že jsme neplnohodnotnými 

partnery. V roce 2020 se OMCH bude konat v Klatovech, v roce 2021 v Olomouci, v roce 2022 

v Litomyšli a v roce 2023 v Plzni.   

 

Ad 8) Diskuse ke zprávám 

- Ing. Vladimír Tuzar: konstatoval, že práce ÚVV je zcela transparentní. Důrazně se 

ohradil proti zprávě ÚKK. Zpráva má obsahovat fakta a návrhy řešení, nesmí to být popis 

pocitů a dojmů. Dále se pozastavil nad nízkým počtem lidí, kteří se podílejí na realizaci 

CV. Uvedl, že Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Kučery (dále jen AK) pro svaz vyhrála 

spory. Je drahá, ale úspěšná. Připomněl časté změny na pozici jednatele Zverimexu, s.r.o. 

Zpráva ÚKK je plná narážek na Lubomíra Kesnera, který při správě nemovitostí ročně 

ujel 50 000 km. Ing. Vladimír Tuzar uvedl, že zásadní chyba je ve špatné komunikaci a 

v projednávání záležitostí v osobní rovině;  

- Václav Uličný: ohradil se, že ve zprávě není napsáno, že správce nemovitostí není 

potřeba, pokud je Lubomír Kesner vyzván ke spolupráci, musí jednat;  

- Vladimír Kopřiva: připomněl, že v usnesení z předešlé VH je povinnost zasílat výsledky 

hospodaření s komentářem, což se nestalo. Výsledky hospodaření měly být doplněny po 

střediscích, což také nebylo splněno, výsledky byly předloženy po účtech. Dále vznesl 

dotaz, kde je uvedeno, kdo ustanovil LK a kdo jmenoval jejího předsedu. Nebylo 

dodrženo ani rozesílání podkladů 30 dnů před konáním VH. Dřívější VH uložila nechat 

AK Kučera pouze dokončit již započaté spory. Vladimír Kopřiva také doporučil 
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revokovat usnesení ohledně zachování tisku papírových známek. Uvedl, že ze zprávy 

ÚKK vyplývá, že hospodaření firmy Zverimex, s.r.o. nebylo v souladu s běžnými 

standardy. Konstatoval, že Lubomír Kesner byl 10 měsíců jednatelem Zverimexu, s.r.o. 

a jeho průměrná měsíční mzda činila 51 000 Kč. Vznesl dotaz, kdo Lubomíra Kesnera 

pověřil za ÚVV správou majetku a připomněl, že mu byly přiznány funkční požitky. Za 

vykonávání funkce se ale nepobírá dle Stanov ČSCH odměna. Doporučil VH, aby ÚVV 

nařídila zabývat se zjištěnými nedostatky. Vyslovil názor, že správce majetku by měl být 

zaměstnancem svazu;   

- Ing. Luboš Valehrach: konstatoval, že účetní závěrka byla shledána bez nesrovnalostí; 

- Slavibor Petržílka: zeptal se, kde je uloženo 15 milionů Kč za prodej nemovitosti v Praze-

Sedleci. Dále se otázal, jaké cenné papíry svaz vlastní;  

- Ing. Miroslav Kroft: za prodej nemovitosti byl vytvořený rezervní fond, zbylá částka je 

na termínovaných vkladech, část prostředků se využila na chod a provoz svazu - v roce 

2018 nebyla svazu poskytnuta dotace MZe ČR na činnost. Dále se poskytla půjčka ZO 

ČSCH Kynšperk nad Ohří, kupoval se pozemek pod nemovitostí v Brně-Židenicích. 

Následně uvedl, že ročně také najezdí přes 70 000 km, není to nic neobvyklého;  

- Dagmar Kičurová: vysvětlila, že za rok 2015 a 2016 není za firmu Zverimex, s.r.o. 

k dispozici rozvaha, účetnictví vedla jiná firma a nebylo vůbec lehké na ni navázat. 

Vysvětlila, že dle zákona je firma Zverimex, s.r.o. jiná firma, která nespadá pod kontrolu 

ÚKK;  

- Vladimír Kopřiva: doplnil dotaz týkající se Lubomíra Kesnera – kdo mu schvaloval 

odměny;  

- Ing. Miroslav Kroft: konstatoval, že hlavní problém vidí v tom, že se záležitost týká 

Lubomíra Kesnera, vše je jenom v osobní rovině. Svaz správu majetku potřebuje, je to 

důležité. Dále uvedl, že o výši odměny rozhodl sám, jako zástupce vlastníka firmy 

Zverimex, s.r.o. na to má ze zákona právo. Výše odměny je zkreslená – je to včetně 

veškerých odvodů. Vzhledem k tomu, že ÚKK neustále vytýkala ÚVV, že Lubomír 

Kesner pobírá odměnu, bylo financování správce nemovitostí řešeno formou funkčních 

požitků, což zákon u funkcionářů umožňuje. Ing. Miroslav Kroft podotkl, že i toto řešení 

bylo hned napadáno, protože se jedná o Lubomíra Kesnera; 

- Vladimír Kopřiva: uvedl, že odměnu členovi statutárního orgánu může schválit jen VH. 

Upozornil, že chybí usnesení z jednání ÚVV ke svolání VH Zverimexu, s.r.o. a 

zastupování svazu v této firmě;  



 

 Str. 9 

- Ing. Václav Krůta: upřesnil, že na jednání LK byl předsedou zvolen Ing. Vladimír 

Hulman. Konstatoval, že zodpovědnost za neposkytnutí informace bere zcela na sebe;  

- Ing. Miroslav Kroft: vysvětlil, že třicetidenní lhůta k rozeslání podkladů k VH nebyla 

dodržena z důvodu objemnosti odesílaných dat. Z technických důvodů se nepodařilo 

odeslat vše najednou. Ohledně právních služeb zopakoval, že AK Kučera je velmi 

úspěšná firma. Nejvyšší náklady byly v letech 2015 a 2016, pak došlo k výraznému 

snížení nákladů. Ing. Miroslav Kroft připomněl vyhrané spory, ve kterých nás 

zastupovala AK Kučera – získaný pozemek pod budovou sekretariátu, získání dlužné 

částky od Tau College, získání odškodného od právníka, který pochybil v zastupování 

svazu, zrušení účasti ve společnosti Chovatel s.r.o., čímž nemusely být vyplaceny podíly 

z vydaných tiskovin. Stále se řeší spor se společností Labská investiční, a.s., řeší se i další 

spory týkající se svazového majetku užívaného poštovními holubáři. Připomněl, že OO 

Prostějov prostřednictvím jiného právníka řešila spor s chovateli poštovních holubů a 

spor prohrála. Hlavní důvod, proč neměnit AK Kučera, je ten, že je to velmi úspěšná AK, 

která velice dobře zná svaz. Je to drahá AK, ale spory vyhrává. Není možné najít levného 

úspěšného právníka. Doporučil revokovat usnesení týkající se nezadávání dalších 

zakázek AK Kučera;   

- JUDr. Michal Danišovič: uvedl, že Milan Kotyza podal na svaz žalobu na neplatnost 

usnesení VH 2015 ke svému odvolání. Městský soud v Praze upravil neplatnost na část, 

kde byl odvolán. Městský soud žalobě sice vyhověl, ale rozhodnutí bylo posléze vyšší 

instancí zrušeno a vráceno zpět v plném rozsahu. V současnost Milan Kotyza 

předpokládá, že mu bude vyplaceno odškodné, soud v této věci zatím nerozhodl. 

Připomněl, že Milan Kotyza neoprávněně pod cenou prodal svazovou nemovitost 

v Moravanech u Brna. Situaci ohledně Lubomíra Kesnera ohodnotil JUDr. Michal 

Danišovič jako skrytou zaměstnanost. Dále uvedl, že podal stížnost na rozdělení 

členských příspěvků mladých chovatelů. Doporučil, aby to ÚVV uvedl do souladu, 

rozdělení 50 : 50 pro územní organizace. Špatně se fakturovalo již od roku 2011;  

- Ing. Miroslav Kroft: znovu se ohradil proti tomu, že odměna pro Lubomíra Kesnera je 

uváděna včetně odvodů a veškerých dalších personálních nákladů. Konstatoval, že 

dohoda o dělení členských příspěvků v poměru 75 : 25 existuje a pozastavil s nad tím, 

proč se proti dělení někdo neohradil už dříve, pakliže to bylo špatně; 

- Rostislav Valeš: konstatoval, že u nemovitosti v Brně, Plotní ulici byla před několika 

roky pořízena nová střecha. Dnes do nemovitosti zatéká, přes zimu může dojít 
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k výraznému poškození. Připomněl, že před sedmi roky se hlavní budova měla okamžitě 

vyklidit z důvodu celkové rekonstrukce, zatím se nic neopravuje;  

- Lubomír Kesner: na celkovou rekonstrukci byly v roce 2017 zpracovány plány, podrobně 

rozepsány náklady. ÚVV však rekonstrukci zastavil, dnes je v plánu přestavba na byty a 

zpracovává se nový projekt;  

- Josef Blažek: vyslovil pochvalu nad tím, jakou svaz dokáže připravit CV, zeptal se na 

návštěvnost; 

- Ing. Miroslav Kroft: návštěvnost byla cca 4100 lidí. Do reklamy a propagace 

prostřednictvím deníků, rádií a Facebooku se vložilo podstatně více peněz, ale nedaří se 

nalákat laickou veřejnost, hospodaření by mělo dopadnout obdobně jako v roce 2018;  

- Rostislav Valeš: podivil se nad tím, proč je málo návštěvníků a proč se tak málo 

chovatelů angažuje při přípravě a realizaci výstavy. Konstatoval, že na výstavu Moravia 

Brno na stavění dorazí 80 chovatelů;  

- Ing. Radek Novotný: vysvětlil, že v Brně chovatelé vnímají to, že výstava je jejich. CV 

nepovažují za svoji výstavu; 

- Dagmar Kičurová: zeptala se, čí by CV měla být, když ne chovatelů; 

- Ing. Radek Novotný: uvedl, že na CV garanti mají především starost, jak si co nejdřív 

zajistit přednostní zakoupení zvířete. V Brně se garanti starají hlavně o zvířata;  

- Jiří Koláček: ohradil se proti neustálému osočování Lubomíra Kesnera. Uvedl, že ze 

zkušenosti s přípravou a realizací letošní CVM v Přerově musí konstatovat, že Lubomír 

Kesner je velmi pracovitý a obětavý. Jestliže Lubomír Kesner odvádí pro svaz práci, je 

naprosto logické, že pobírá odměnu. Dále uvedl, že svaz jako majitel může kontrolovat 

svoji firmu Zverimex, s.r.o. Konstatoval, že zpráva ÚKK je značně tendenční. Pozastavil 

se nad tím, že VLL účtuje svazu penále. Mgr. Ondřej Matouš, jako ředitel VLL, by měl 

odstoupit od kandidatury na předsedu ÚVV;  

- Dagmar Kičurová: uvedla, že majitel dohlíží na firmu; 

- Ing. Luboš Valehrach: vysvětlil, že dle NOZ může Zverimex, s.r.o. kontrolovat statutární 

orgán svazu, tím je ÚVV. ÚKK skutečně kontrolu provádět nemůže, ale někdo z členů 

může být kontrolou zmocněn; 

- JUDr. Mikuláš Papoušek: pozdravil delegáty jménem sekce chovatelů drůbeže, 

informoval o zprovoznění Stanice kontroly užitkových vlastností čistokrevných plemen 

drůbeže v Lanškrouně, chovatelé při budování stanice odpracovali více jak 500 hodin; 
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- Mgr. Ondřej Matouš: vysvětlil, že po CV se na výstavišti koná další výstava a je nutné ji 

začít hned stavět. Ohledně penále uvedl, že bývá běžně účtována podstatně vyšší částka, 

než platil svaz;  

- Miloslav Hertl: pozastavil se nad tím, že chovatelé ve větší míře nepřišli na CV pomoci. 

Uvedl, že zaměstnankyně sekretariátu se podílely do pozdních ranních hodin na stavbě 

klecí. Konstatoval, že takhle to není možné dále dělat. (Z pléna vzešel návrh svolat před 

konáním CV schůzku krajských sdružení a OO k lepší organizaci výstavy – stavění, 

bourání výstavy aj.) 

 

Ad 9) Zpráva komise pro přípravu voleb včetně představení kandidátů 

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

RSDr. Jaroslav Hron a Slavomír Brožek. První schůzka se konala 2. července 2019, kde byl 

zvolen předsedou této komise. Byla provedena kontrola kandidátních listin a neúplné vráceny 

kandidátům k doplnění do 20. srpna 2019. Listiny byly řádně doplněny, všichni kandidáti splňují 

požadavky pro volbu. Následně zrekapituloval základní informace o kandidátech, jež byly 

k dispozici již před VH. Uvedl, že funkce předsedy či člena ÚRoK je neslučitelná s funkcí 

v ÚKK. Vyzval kandidáty, aby se představili v rozsahu nejdéle pěti minut.  

Kandidáti na předsedu ÚVV: 

- Ing. Jaroslav Boukal: znovu vyslovil názor, že dovolby by se měly týkat jen členů, kteří 

již byli vloni do ÚVV zvoleni, protože při dovolení zcela nových členů může v ÚVV 

nastat nadpočetný stav. Sám se přihlásil, aby upozornil na nesmyslnost situace. Vize – 

vyrovnaný rozpočet;   

- Jiří Král: pozastavil se nad tím, že pozvánku na VH obdržel předešlý den. Uvedl, že jako 

dřívější předseda předával svaz v plusových číslech, dnes jsou čísla v minusu, od 

kandidatury proto odstupuje;  

- Ing. Miroslav Kroft: uvedl, že nadále má v plánu rekonstruovat nemovitosti, protože ty 

svazu přinášejí více finančních prostředků než členské známky. Nebude ale slibovat 

brzkou návratnost. Peníze se musí do nemovitostí nejdříve vložit, teprve pak se v ještě 

větší míře vrátí. Uvedl, že důležité je předkládat ministerstvům, tak jako v letošním roce, 

projekty a využívat dotační politiku;  

- Mgr. Ondřej Matouš: uvedl, že opravy svazových nemovitostí se musí pojmout jinak - 

opravit postupně každou nemovitost a ne najednou renovovat všechny. Uvedl, že svaz 
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musí oslovit politiky, stejně jako třeba rybáři nebo včelaři. Musíme více svaz propagovat 

a ze sekretariátu vytvořit profesní organizaci, chovatelství je třeba nechat na sekcích.  

Kandidáti na místopředsedu ÚVV:  

- Martin Kabát, DiS.: uvedl, že 25 let pracuje jako manažer a personalistika, řídí správu 

nemovitostí, v současnosti má 114 podřízených. Oslovil e-mailem členy svazu, chce 

spolupracovat a společně se podílet na chodu svazu. Uvedl, že ÚVV chybí bytová 

komise, majetková, ekonomická komise. K dotacím – je členem zemědělské komise a 

v poradním orgánu MZe ČR; 

- Lubomír Kesner: nabídnout může pracovitost, houževnatost a kvalitně odvedenou práci, 

má zkušenosti se získáváním dotací. Chce pokračovat v obnově a záchraně majetku 

svazu a také koordinovat pořádání CV, sekretariát musí být především jednotný a 

profesionální;  

- Ing. Václav Krůta: po zralé úvaze se rozhodl nekandidovat na funkci místopředsedy, 

poděkoval všem, kteří mu v minulosti dali důvěru, doporučil uvažovat s citem a 

rozumem;  

- Ing. Radek Novotný: uvedl, že jeho tým připravuje výstavu Juvenes Moravia zaměřenou 

na děti. Pohovořil o úspěšné výstavě Moravia Brno. Jako místopředseda ÚVV uplatní 

svoje znalosti chovatelské problematiky, podporuje elektronickou propagaci.  

Kandidáti na předsedu ÚRoK:  

- JUDr. Michal Danišovič: uvedl, že ÚKK dosud plnila funkci ÚRoK, takže 

s problematikou má bohaté zkušenosti, konstatoval, že chovatelem je od dětství. Pokud 

bude zvolen, vzdá se funkce v ÚKK;  

- JUDr. Mikuláš Papoušek: jeho vize je, aby ÚRoK neměla žádnou práci, tedy aby 

komunikace mezi chovateli nezavdávala příčinu ke krajnímu řešení. V případě, že bude 

zvolen, bude se snažit o nalezení spravedlnosti, která bude odpovídat právu. 

Kandidáti na členy ÚRoK: 

- Ing. Jaroslav Boukal: konstatoval, že ví, co je selský rozum, spravedlnost může odpovídat 

zákonu, ale vůbec nemusí vyhovovat skutečnému životu;  

- JUDr. Ivo Mráz: z účasti na VH se omluvil, profesí je advokát;  

- Ing. Vladimír Tuzar: vyslovil přesvědčení, že udělá vše proto, aby sváry byly vyřešeny 

dle práva a nezaujatě.  

Kandidát na předsedu ÚKK:  
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- Václav Uličný: bude-li zvolen, zaměří se při kontrole nemovitostí na postupnou a 

především systematickou opravu. Zrekonstruované nemovitosti umožňují zvýšení 

nájemného.   

 

Ad 10) Diskuse ke kandidátům  

- Ing. Jaroslav Boukal: položil dotaz Mgr. Ondřeji Matoušovi, zda nepovažuje za střet 

zájmů to, že je ředitelem VLL a zároveň kandiduje na předsedu ÚVV. Uvedl několik 

příkladů z CV, kdy bylo zřejmé, že jednal v zájmu VLL; 

- Mgr. Ondřej Matouš: konstatoval, že by nechal volbu na delegátech, jestli to vnímají jako 

střet zájmů; 

- Ing. Jaroslav Boukal: poukázal na to, že předseda ÚVV určuje směřování svazu; 

- Miloslav Hertl: vznesl dotaz, na jakou funkci chce vlastně Ing. Jaroslav Boukal 

kandidovat – předseda ÚVV nebo člen ÚRoK; 

- Ing. Jaroslav Boukal: konstatoval, že na předsedu ÚVV kandiduje proto, aby poukázal 

na nesmyslnost doplňujících voleb. Měly by se týkat pouze již zvolených členů;  

- Ing. Vladimír Tuzar: uvedl, že když v minulém roce kandidoval do ÚVV Mgr. Ondřej 

Matouš, neviděl důvod, proč by nemohl být zvolen. Dnes je zřejmé, že vystupuje 

především jako ředitel VLL. V zápisech z ÚVV nenašel jedinou zmínku, že by VLL 

nabídlo svazu v něčem pomoc. Dále uvedl, že v časopise Chovatel je pozvánka na 

výstavu Náš Chovatel 2020 – o zapůjčení klecí požádala OO Nymburk, e-mailem požádal 

Mgr. Ondřej Matouš;  

- JUDr. Michal Danišovič: reagoval s žádostí o korektní diskusi;  

- Vladimír Kopřiva: konstatoval, že Mgr. Ondřej Matouš je zaměstnancem VLL a ne jeho 

vlastníkem;  

- Rostislav Valeš: uvedl, že vize kandidátů by měly být známé minimálně 30 dnů před VH; 

- Pavel Wieder: řekl, že původně na VH nechtěl jet, ale přijel podpořit kandidaturu Mgr. 

Ondřeje Matouše na předsedu ÚVV a Ing. Radka Novotného na místopředsedu ÚVV. 

Konstatoval, že náš svaz, který je jedním z nejbohatších svazů, potřebuje změnu. Uvedl, 

že je třeba pořádat reprezentativní výstavy. Na sekretariátu potřebujeme profesionály.  

- Josef Kvasnička: vznesl dotaz na jazykové vybavení kandidátů na předsedu ÚVV a 

místopředsedu ÚVV (Ing. Miroslav Kroft – NJ, AJ, Mgr. Ondřej Matouš – AJ, Ing. 

Jaroslav Boukal – RJ, Martin Kabát, DiS. – AJ, Lubomír Kesner – 0, Ing. Radek Novotný 

– AJ, NJ).  
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Následně proběhla diskuse, zdali volby mají proběhnout na jednotné listině nebo samostatně pro 

každou funkci.  

■ Hlasování předcházelo kontrolní sčítání hlasů – přítomno jsou delegáti s 625 hlasy, 

nadpoloviční většina je 313 hlasů. Kdo souhlasí s tím, aby volby byly rozdělené po jednotlivých 

funkcích – hlasování: PROTI vizuálně většina.  

 

Ad 11) Volby do ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH a ÚRoK ČSCH 

     Následovaly volby (do vyhlášení výsledků probíhalo projednávání dalších bodů programu).     

Výsledky voleb vyhlásil Josef Vilhelm.  

o Volby na předsedu ÚVV: Ing. Jaroslav Boukal – 0 hlasů, Ing. Miroslav Kroft – 291 hlas, 

Mgr. Ondřej Matouš – 330 hlasů.  

o Volby na místopředsedu ÚVV: Martin Kabát, DiS. – 203 hlasy, Lubomír Kesner – 107 

hlasů, Ing. Radek Novotný – 307 hlasů.  

o Volby na předsedu ÚRoK: JUDr. Michal Danišovič – 300 hlasů, JUDr. Mikuláš 

Papoušek - 277 hlasů.  

o Volby na členy ÚRoK: Ing. Jaroslav Boukal - 236 hlasů, JUDr. Ivo Mráz – 54 hlasy, Ing. 

Vladimír Tuzar – 324 hlasy.  

o Volby na předsedu ÚKK: Václav Uličný – 612 hlasů.  

Dle volebního řádu je ke zvolení nezbytná nadpoloviční většina – 313 hlasů. Zvoleni byli – Mgr. 

Ondřej Matouš, Ing. Vladimír Tuzar, Václav Uličný.  

       Josef Vilhelm informoval o pětinásobné kontrole součtu hlasů. Dle volebního řádu se 

vyřazuje do dalšího kola kandidát s nejnižším počtem hlasů. Vyřazeni - Lubomír Kesner, JUDr. 

Mikuláš Papoušek, JUDr. Ivo Mráz.   

■  Následovalo další kontrolní sčítání hlasů: přítomni byli delegáti s 577 hlasy, nadpoloviční 

většina 288 hlasů.  

Následovalo druhé kolo voleb. Výsledky: 

o Martin Kabát, DiS. – 202 hlasy, Ing. Radek Novotný – 349 hlasů.  

o Volby na předsedu ÚRoK: JUDr. Michal Danišovič – 367 hlasů (nebude dále členem 

ÚKK). 

o Volby na člena ÚRoK: Ing. Jaroslav Boukal – 316 hlasů.    

 

Ad 12) Přestávka - oběd 

   Přestávka byla z časových důvodů vyhlášena již po projednání bodu č. 5.     
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Ad 13) Návrh rozpočtu ČSCH na rok 2020 

       Návrh rozpočtu přednesla Dagmar Kičurová. Uvedla, že některé položky kopírují skutečné 

náklady roku 2019. Pokud by byl rozpočet plusový, znamená to, že by svaz neopravoval 

nemovitosti. Uvedla, že rozpočet byl rozeslaný společně s dalšími materiály na VH. Návrh 

rozpočtu ČSCH na rok 2020: výnosy 18 007 110 Kč, náklady -  24 390 847 Kč, což představuje 

ztrátu ve výši - 6 383 737 Kč. 

■   Kontrolní sčítání (bod č. 13 se projednával před druhým kolem voleb). Celkem jsou přítomni 

delegáti s 594 hlasy, nadpoloviční počet hlasů je 298. Kdo je pro přijetí předloženého rozpočtu 

na rok 2020 – hlasování: PRO 461 hlas.  

 

Ad 14) Návrh prodej nemovitosti Brno - Židenice 

       Bod byl projednán před druhým kolem voleb. Ing. Miroslav Kroft uvedl, že nemovitost měli 

pronajatou chovatelé poštovních holubů. Svaz dokoupil pozemek pod budovou a předzahrádku 

(za 1 700 000 Kč), čímž tento majetek výrazně zhodnotil. Zdůraznil, že Brno-Židenice je 

lukrativní místo. Nemovitost nemá velkou hodnotu, ale pozemek má dle soudních znalců cenu 

3 200 000 Kč. Nepředpokládá se, že pronájem přinese přijatelné finanční prostředky.    

- Slavibor Petržílka: vyslovil nesouhlas s dalším rozprodejem svazového majetku. 

Konstatoval, že delegáti nemají tušení, jaké úsilí svaz vynaložil, aby nemovitost získal; 

- Ing. Miroslav Kroft: svaz vysoudil budovu za 250 000 Kč, pozemek ale zakoupil.  

■   Následovalo kontrolní sčítání hlasů. Přítomni jsou delegáti s 583 hlasy, nadpoloviční většina 

je 284 hlasy.  

VH schvaluje prodej svazové nemovitosti v Brně – Židenicích, včetně parcely, minimálně za 

odhadní cenu 3 200 000 Kč. Hlasování (opakované): PRO 362 hlasy. PROTI 87 hlasů. ZDRŽEL 

SE 133 hlasy (s ohledem na prodej nemovitosti uvedeno kompletní hlasování).  

      Následně podal Ing. Radek Novotný informaci k členským průkazům. Konstatoval, že 

výměna a aktualizace trvala dlouho, připravuje se dotisk průkazů pro nové členy (nebo 

opravených průkazů), tisk zajišťuje tiskárna.  

- Ing. Jaroslav Zavoral: jak se na průkazu pozná, že člen nemá zaplacenou členskou 

známku; 

- Ing. Miroslav Kroft: vysvětlil, že v okamžiku, kdy má člen uhrazenou členskou známku, 

je aplikace, včetně QR kódu, aktivní;  
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- Ing. Radek Novotný:  vysvětlil, že pokud člen přechází do jiné ZO, nevystavuje se mu 

nový průkaz a nedostává nové evidenční číslo. Průkazy pro nové členy se objednávají 

v rámci programu evidence členů při fakturování příspěvků (zatržením kolonky objednat 

průkaz). S využitím této podoby průkazek se počítá minimálně na tři roky. Do budoucna 

se připravují slevy na zemědělské výstavy (dokladování přes průkaz);  

- Jana Nováčková: vznesla dotaz, co s průkazy zemřelých členů (zlikvidovat);  

- Ing. Radek Novotný: vyzval delegáty, aby územním a speciálním organizacím tlumočili 

nezbytnost zaškrtávat ve svazové evidenci příslušnost k chovatelské sekci;  

- Ing. Jiří Dobiášovský: zeptal se, proč do aplikace nemá přístup předsedkyně sekce, ale 

jen tajemník (bude řešeno následně).   

 

Ad 15) Zpráva mandátové a návrhové komise 

■   Mandátová komise informovala, že jsou přítomni delegáti disponující 515 hlasy, nadpoloviční 

většina je 258 hlasů. Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení v rámci bodu č. 16.  

 

Ad 16) Přijetí usnesení  

       Ing. Václav Krůta přečetl návrh usnesení, následovaly dílčí úpravy některých bodů. 

Následně bylo hlasováno o celém usnesení jako celku.  Byla přednesena informace, že sekretariát 

bude na základě pracovně právního vztahu řídit Ing. Radek Novotný.  

■  Před vlastním hlasováním ještě následovalo kontrolní sčítání hlasů. Přítomni jsou delegáti 

s celkovým počtem 515 hlasů, nadpoloviční většina je 258 hlasů.  

 

 

USNESENÍ 
XXVIII. valné hromady ČSCH 

konané dne 30. listopadu 2019 v Praze 8 - Kobylisích 

  

 

A/ VH schvaluje: 

1. Upravený program XXVIII. VH ČSCH.  

2. Zapisovatelku Ing. Elišku Stejskalovou. 

3. Mandátovou komisi ve složení: MVDr. Martin Urban - předseda, František Hladký, Josef 

Pohanka, Petr Kičura a Mgr. Zuzana Maršíčková. 

4. Volební komisi ve složení: Josef Vilhelm - předseda, František Koubek, Václav Eliáš, 
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DiS., Pavel Wieder a Pavel Bílý.  

5. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Václav Krůta - předseda, Vladimír Kopřiva, Jindřich 

Šíp ml., Zdeněk Malý a Oldřich Vízek. 

6. Ověřovatele zápisu: Antonína Stehlíka, Evu Paličkovou a Janu Nováčkovou. 

7. Rozpočet ČSCH na rok 2020, a to ve výnosech 18 007 110 Kč, v nákladech 24 390 847 

Kč, což představuje ztrátu ve výši 6 383 737 Kč. 

8. Výsledky provedených voleb: předseda ÚVV ČSCH - Mgr. Ondřej Matouš, 

místopředseda  ÚVV ČSCH - Ing. Radek Novotný, předseda ÚKK ČSCH - Václav 

Uličný, předseda ÚRoK ČSCH - JUDr. Michal Danišovič, členové ÚRoK ČSCH - Ing. 

Vladimír Tuzar a Ing. Jaroslav Boukal.  

9. Prodej nemovitosti Brno – Židenice nejméně za odhadní cenu 3 200 000 Kč. 

10. Volbu Ing. Radka Novotného na pracovní pozici výkonného ředitele Sekretariátu ÚVV 

ČSCH.  

11. Rozhodnutí ÚVV ČSCH zavést plastové členské průkazy. 

 

 

B/ VH bere na vědomí: 

1. Provedenou kontrolu plnění usnesení XXVII. VH ČSCH - splněno. 

2. Zprávu o činnosti ÚVV ČSCH od minulé VH ČSCH přednesenou Ing. Miroslavem 

Kroftem. 

3. Zprávu o hospodaření ČSCH za rok 2018 přednesenou Dagmar Kičurovou. 

4. Zprávu ÚKK ČSCH přednesenou Václavem Uličným. 

5. Zprávu ÚKPMCH přednesenou předsedkyní Mgr. Ditou Kovářovou. 

6. Odstoupení od kandidatury na předsedu ÚVV ČSCH Jiřího Krále a na místopředsedu 

ÚVV ČSCH Ing. Václava Krůty.  

7. Připomínky a náměty přednesené delegáty na XXVIII. VH ČSCH. 

 

 

C/ VH ukládá: 

1. ÚVV ČSCH - ztrátu hospodaření ČSCH za rok 2018 ve výši 6 477 359, 40 Kč proúčtovat 

proti základnímu jmění.  

2. ÚVV ČSCH - zabývat se připomínkami ÚKK ČSCH a podat na příští VH ČSCH zprávu 

o jejich řešení a přijatých opatřeních.  

3. ÚVV ČSCH - uvést do souladu rozdělování podílu z členských známek mladých 

chovatelů v poměru 50 : 50. 

4. ÚVV ČSCH - přijmout správce majetku ČSCH na plný pracovní úvazek. 

5. Uvést do souladu se Stanovami ČSCH schvalování odměn členů ÚVV ČSCH, ÚKK 

ČSCH a ÚRoK ČSCH. 

 

 

D/ XXVIII. VH ČSCH ruší usnesení XXIV. VH ČSCH z 5. 12. 2015 v bodě E/2 o omezení 

právních služeb od Advokátní kanceláře Mgr. Jiřího Kučery. 
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V době hlasování byli přítomni delegáti s celkovým počtem 515 hlasů, usnesení bylo přijato 

celkovým počtem 485 hlasů, tj. 94,17 % hlasů.      

                                                                   

Ad 17) Závěr 

     Jednání VH bylo ukončeno v 19.45 hod. Ing. Miroslav Kroft poděkoval všem, kteří setrvali 

do konce jednání, popřál přítomným příjemné sváteční dny. Mgr. Ondřej Matouš a Ing. Radek 

Novotný poděkovali za hlasy delegátů.  

 

 

 

 

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

          místopředseda ÚVV ČSCH                                         předseda ÚVV ČSCH        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapsala: Ing. Eliška Stejskalová 

 Ověřovatelé zápisu: Antonín Stehlík, Eva Paličková, Jana Nováčková 

 K ověření předáno dne 06. 12. 2019 

 Ověřování zápisu ukončeno dne 16. 12. 2019 

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


