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Věc: 

Zápis č. 1/2017 

ze 14. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 31. ledna 2017  

v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze 
 

Přítomni: 

 ÚVV ČSCH:  Ing. Miroslav Kroft (předseda ÚVV ČSCH), Ing. Václav Krůta (místopředseda ÚVV 

ČSCH), Slavomír Brožek, Josef Buršík, Lubomír Kesner, Josef Vilhelm (85,71 % účast, jednání bylo 

usnášeníschopné) 

 ÚKK ČSCH: Václav Uličný 

 Zaměstnanci Sekretariátu ÚVV ČSCH: Ing. David Rameš (generální sekretář ÚVV ČSCH),            

Ing. Eliška Stejskalová  

 Hosté: Jiří Kristek (pověřený předsedou ÚCHK CHOH k zastupování) 

Omluvena: Dagmar Kičurová 

 

PROGRAM 

1) Zahájení 

2) Schválení programu jednání 

3) Schválení zapisovatele 

4) Kontrola usnesení ze dne 19. 12. 2016 

5) Informace o nákazové situaci – ptačí chřipka 

6) Příprava CVM 2017 - projednání smlouvy 

7) Projednání smlouvy na pořádání CV Chovatel 2017 

8) Různé 

a. Informace o schůzce s premiérem ČR 

b. Příprava 60. výročí od založení ČSCH – projednání programu zasedání aj. 

c. Nabídky mobilních operátorů na následné období 

d. Příprava voleb – postup při provádění voleb do svazových orgánů 

e. Žádosti na udělení vyznamenání 

f. Žádost o vydání souhlasu k vydání duplikátu velkého TP 

g. Jmenování nových členů Rady PKD 

9) Diskuse 

10) Závěr jednání 

 
(Poznámka – značení usnesení: číslo zasedání ÚVV ČSCH, pořadí jednání v daném roce, číslo bodu programu, číslo 

usnesení v rámci programu. Terminologie – do 31. 12. 2016 – ÚV ČSCH; od 1. 1. 2017 dle nových Stanov ĆSCH – ÚVV 

ČSCH – týká se i značení usnesení.) 

 

Ad 1) Zahájení 

     Zasedání svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou Ing. Miroslav Kroft, předseda ÚVV ČSCH.  

Jednání zahájil v 10.10 hod. a dále ho také vedl. Zvukový záznam z jednání bude po dobu jednoho 

roku uložený v Sekretariátu ÚVV ČSCH. K tomuto bodu žádné usnesení přijato nebylo.  

 



Ad 2) Schválení programu jednání  

     Navržený program jednání byl rozšířený o jeden bod – jmenování nových členů Rady Plemenné 

knihy drůbeže. 

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/2/1: ÚVV ČSCH schvaluje doplněný program jednání. Schváleno všemi 

hlasy.  

 

Ad 3) Schválení zapisovatele 

    Zpracováním zápisu byla pověřena Ing. Eliška Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové 

ÚVV ČSCH. Poslední kolo ověřování provedou statutární zástupci  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/3/1: Zápis z jednání ÚVV ČSCH č. 1/2017 zpracuje Ing. Eliška 

Stejskalová, ověřovateli budou všichni členové ÚVV ČSCH. Schváleno všemi hlasy. 

 

Ad 4) Kontrola usnesení ze dne 19. 12. 2016      

          Nejprve byla provedena kontrola nesplněných bodů usnesení z předešlých jednání. (Body 

TRVALÉ /do odvolání/ nejsou při každé kontrole usnesení projednávány.)  
- USNESENÍ 9/ÚV 16/7/10/2: ÚV ČSCH schvaluje pořízení a výměnu sekčních průmyslových 

vrat do objektu Střelice za maximální cenu uvedenou v nabídce 183.650,20 Kč bez DPH. 

Termín plnění – do 31. 12. 2016. (SPLNĚNO.) 

- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/3: ÚV ČSCH schvaluje výměnu čtyř oken a dveří (instalace 

dřevěných) u nemovitosti v Havlíčkově Brodě firmou Vekra. Termín plnění – do 31. 12. 2016. 

(ÚKOL TRVÁ, probíhají jednání s památkáři a stavebním úřadem.)  

- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/6/5: ÚV ČSCH schvaluje opravu římsy a výměnu oken (za dřevěná 

– firma Vekra) u nemovitosti v Kolíně. Termín plnění – do 31. 12. 2016. (ÚKOL TRVÁ, 

památkáři se ohradily proti typu oken, použity musejí být repliky původních.) 

- USNESENÍ 10/ÚV 16/8/16/4: Inventarizační komise ve složení Ing. David Rameš, Josef 

Vilhelm, Kateřina Popelková do konce roku 2016 provede inventuru majetku ČSCH, 

inventura klecí bude provedena na CV.  Termín plnění – do 15. 12. 2016. Inventurní záznam 

/protokol/ bude předložen do 31. 1. 2017. (SPLNĚNO částečně. Vzhledem ke zrušení výstavy 

Náš chovatel, na které měla být provedena inventura výstavního fundusu, byl termín pro 

inventuru výstavního fundusu změněn do 31. 3. 2017.) 

- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/6/1: ÚV ČSCH schvaluje rozpočet na úpravu vchodu do kotelny a 

zbudování přístřešku pro skladování paliva u budovy ve Střelicích, firmou Mironstav, s.r.o. 

za celkovou částku v maximální výši 129.120,- Kč, včetně DPH – bez použití plastového 

opláštění. Termín plnění – do 31. 12. 2016. (SPLNĚNO.) 

- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/6/3: ÚV ČSCH schvaluje opravu nemovitosti v Roudnici nad Labem 

firmou Kutil za částku maximálně 800.000,- Kč, včetně DPH (s využitím glazurované 

krytiny). Termín plnění – do 31. 12. 2016. (V ŘEŠENÍ.) 

- USNESENÍ 11/ÚV 16/9/8/1: ÚV ČSCH připraví dodatek ke smlouvě mezi ZO ČSCH 

Kralovice a hlavním spolkem ČSCH týkající nemovitosti v Kralovicích (a upřesňující mj. 

zhodnocení budovy a její případný prodej). Termín plnění – do 31. 12. 2016. (V ŘEŠENÍ.) 

Následovala kontrola UKLÁDACÍCH bodů z jednání ÚV ČSCH dne 19. 12. 2016. K některým 

bodům bylo dále jednáno a byla přijata nová usnesení.  

- USNESENÍ 13/ÚV 16/11/4/1: ÚV ČSCH schvaluje dodatek ke smlouvě (týká se kácení 

stromů v rámci nemovitosti Brno, Lidická ul. /prodloužení termínu/) a na stavební práce 

v nemovitosti Brno, Plotní ul. a Brno, Lidická ul. Zároveň pověřuje Ing. Davida Rameše 



zadáním studie stavebních úprav interiéru objektu bývalé tiskárny ČSCH v Brně a variantně 

i její demolici. Termín plnění – do 28. 2. 2017. (ÚKOL TRVÁ.)  

- USNESENÍ 13/ÚV 16/11/4/2: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše a Josefa Vilhelma 

k prohlídce prostor k uskladnění výstavního fundusu v Kolíně, popřípadě jiném vhodném a 

dostupném místě v okolí. Termín plnění – do 31. 1. 2017. (SPLNĚNO.) 

- USNESENÍ 13/ÚV 16/11/5/1: ÚV ČSCH schvaluje po úpravě smlouvu na rekonstrukci 

nemovitosti v Roudnici nad Labem a pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing Václava Krůtu 

podepsáním smlouvy. Termín plnění – do 31. 12. 2016. (SPLNĚNO.) 

- USNESENÍ 13/ÚV 16/11/5/2: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava 

Krůtu podepsáním nové smlouvy s firmou Petr Slowik na správu počítačové sítě v budově 

Sekretariátu ÚV ČSCH. Termín plnění do – 31. 12. 2016. (SPLNĚNO.) 

- USNESENÍ 13/ÚV 16/11/5/3: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava 

Krůtu podepsáním nové nájemní smlouvy s firmou MEBR. Termín plnění – po uhrazení 

veškerých pohledávek firmy MEBR. (SPLNĚNO.) 

- USNESENÍ 13/ÚV 16/11/5/4: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše a Josefa Vilhelma 

projednáním možnosti umístění sídla ZO ČSCH Praha-Záběhlice v rámci pronajatých prostor 

Měst. org. ČSCH Praha. (SPLNĚNO.) 

- USNESENÍ 13/ÚV 16/11/5/5: ÚV ČSCH pověřuje Ing. Miroslava Krofta a Ing. Václava 

Krůtu podepsáním nájemní smlouvy s městkou částí Brno–Židenice na pronájem pozemku 

pod budovou ČSCH. Termín plnění – do 23. 12. 2016. (SPLNĚNO.) 

- USNESENÍ 13/ÚV 16/11/6/1: ÚV ČSCH schvaluje vyplacení funkčních paušálů Komisi pro 

práci s mládeží ÚV ČSCH - dle předložených návrhů, ÚOK chovatelů okrasného a exotického 

ptactva - dle předložených návrhů, ÚOK chovatelů králíků - dle předložených návrhů, ÚOK 

chovatelů holubů – dle předložených návrhů, ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných 

hlodavců - dle předložených návrhů. Dále schvaluje upřesněné vyplacení funkčních paušálů 

pro Komisi pro přípravu návrhu Stanov ČSCH - dle ukládacího usnesení XXV. valné hromady 

ČSCH. Termín plnění – do 31. 12. 2016. (SPLNĚNO.) 

- USNESENÍ 13/ÚV 16/11/8/1: ÚV ČSCH podstoupí kroky k tomu, aby CV 2017 byla 

pořádána v režii hlavního spolku ČSCH. Termín plnění – do 31. 1. 2017. (V JEDNÁNÍ.) 

-  USNESENÍ 13/ÚV 16/11/9/1: ÚV ČSCH ukládá Ing. Miroslavu Kroftovi, aby se sešel s Mgr. 

Vlastimilem Jurou a projednal záležitosti ohledně OMCH. Termín plnění – do 31. 1. 2017. 

(ÚKOL TRVÁ.) 

- USNESENÍ 13/ÚV 16/11/10/2: ÚV ČSCH ukládá Josefu Vilhelmovi připravit informaci pro 

nižší organizační složky ČSCH o postupu při rušení pobočných spolků. Termín plnění – do 

31. 1. 2017. (SPLNĚNO.) 

- USNESENÍ 13/ÚV 16/11/12/2: Zahájení výstavy Náš chovatel 2017 se zúčastní Ing. Miroslav 

Kroft, (eventuálně Ing. David Rameš, Slavomír Brožek nebo Josef Vilhelm). (VÝSTAVA 

ZRUŠENA.)  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/4/1: ÚVV ČSCH schvaluje upravený dodatek ke smlouvě na pronájem 

nemovitosti se ZO ČSCH Kralovice. Smlouvu podepíšou Ing. Miroslav Kroft a Ing. Václav Krůta. 

Účinnost dodatku od 1. 1. 2017. PRO – 4, ZDRŽELI SE - 2.  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/4/2: ÚVV ČSCH schvaluje žádost o povolení podnájemní smlouvy Měst. 

org. ČSCH Záběhlice. Termín plnění – ihned. Schváleno všemi hlasy.  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/4/3: Josef Vilhelm a Ing. David Rameš připraví schéma uskladnění 

výstavního fundusu a projednání nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti v Kolíně–Štítarech. 

Termín plnění – do 8. 3. 2017. Schváleno všemi hlasy.  



USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/4/4: Inventura výstavního fundusu – v souvislosti s převozem fundusu do 

nově pronajatých prostor - bude provedena do 31. 3. 2017. Schváleno všemi hlasy.  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/4/5: ÚVV ČSCH konstatuje, že provedená inventura majetku nesplňuje 

podmínky inventury, respektive inventarizace, neboť se nejedná o porovnání fyzicky zjištěného stavu 

se stavem účetním, vzhledem k absenci účetního stavu, nicméně ÚVV ČSCH bere na vědomí 

inventární soupis majetku, mimo jiné i v budově Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze – zjištěný fyzický 

stav bude zanesen jako stav účetní = stav je brán jako výchozí. Schváleno všemi hlasy. 

 

Ad 5) Informace o nákazové situaci – ptačí chřipka 

     Ing. David Rameš, Ing. Miroslav Kroft a Ing. Václav Krůta zrekapitulovali opatření ohledně 

nákazové situace vyvolané ptačí chřipkou. Zástupci ČSCH jednali na Státní veterinární správě 

(jednání probíhala také na MZe ČR a VÚŽV, v.v.i.) o možnosti požádat o výjimku při likvidaci chovů 

drůbeže a ostatních chovaných ptáků, pokud se ocitnou v ochranném pásmu. Iniciativa však musí 

přijít od chovatelů, kteří se musejí přihlásit na příslušné krajské veterinární správě. Členská základna 

je o nákazové situaci pravidelně informována na webu ČSCH – www.cschdz.eu – a prostřednictvím 

e-mailů rozeslaných OO ČSCH.  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/5/1: ÚVV ČSCH bere na vědomí informace Ing. Davida Rameše, Ing. 

Miroslava Krofta a Ing. Václava Krůty o opatřeních týkajících se výskytu ptačí chřipky. 

 

Ad 6) Příprava CVM 2017 – dle smlouvy 

     Josef Vilhelm a Ing. David Rameš referovali o jednáních, která ohledně Celostátní výstavy mláďat 

2017 probíhala s ředitelem výstaviště v Lysé nad Labem Mgr. Ondřejem Matoušem. Zadavatelem 

CVM 2017 je ČSCH, pořadatelem VLL. V průběhu zasedání dne 31. 1. 2017 probíhalo operativní 

aktualizování návrhu smlouvy. 

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/6/1: ÚVV ČSCH schvaluje smlouvu na pořádání Celostátní výstavy 

mláďat 2017 s výstavištěm v Lysé nad Labem. Podepsáním smlouvy pověřuje Ing. Miroslava Krofta, 

Ing. Václava Krůtu a spolusignací předsedu ÚCHK chovatelů králíků, předsedu ÚCHK chovatelů 

drůbeže a předsedu ÚCHK chovatelů okrasných holubů. Termín plnění – do 8. 3. 2017. Schváleno 

všemi hlasy.  

 

Ad 7) Projednání smlouvy na pořádání CV Chovatel 2017 

     Josef Vilhelm informoval o jednáních s výstavištěm v Lysé nad Labem - v případě, že by ČSCH 

pořádal ve svojí režii CV 2017, stál by pronájem celého výstaviště cca 0,5 miliónu Kč (a navíc 

náklady na vodu a elektrickou energii dle stavu měřičů). Personál výstaviště si může ČSCH najmout 

nebo zajistit vlastní personál Jak již bylo avizováno v nabídce výstaviště, trvá na uzavření smlouvy 

minimálně na tři roky. Pokud by v letech 2018 a 2019 nechtěl ČSCH pořádat CV na výstavišti v Lysé 

nad Labem ve vlastní režii, pořadatelem bude výstaviště.  

     Zrekapitulována byla předešlá jednání ohledně přádání CV. Vzhledem k tomu, že do 30. 6. 2016 

žádný nižší pobočný spolek nepožádal o pořádání CV, jednáno bylo dále s výstavišti. Výstaviště 

v Brně nabídlo pronájem pavilónu „P“ pro pořádání CV v režii ČSCH za 856.000,- Kč a dále 

s podmínkou na uzavření smlouvy minimálně na čtyři roky. Pro výstaviště v Lysé nad Labem hovoří 

tradice posledních let, vysoká návštěvnost a umístění cca ve středu ČR. 

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/7/1: ÚVV ČSCH schvaluje konání Celostátní výstavy drobného zvířectva 

2017 na výstavišti v Lysé nad Labem, a to v režii ČSCH. O pořadateli CV, konané na výstavišti v Lysé 

nad Labem v roce 2018 a 2019, bude rozhodnuto vždy v lednu příslušného roku. Schváleno všemi 

hlasy. 

 



Ad 8) Různé 

a. Informace o schůzce s premiérem ČR 

b. Příprava 60. výročí od založení ČSCH – projednání programu zasedání aj. 

c. Nabídky mobilních operátorů na následné období 

d. Příprava voleb – postup při provádění voleb do svazových orgánů 

e. Žádosti na udělení vyznamenání 

f. Žádost o vydání souhlasu k vydání duplikátu velkého TP 

g. Jmenování nových členů Rady PKD 
 Ad a) Ing. Miroslav Kroft a Ing. David Rameš referovali o setkání s premiérem vlády ČR dne 21. 12. 

2016. Setkání se zúčastnili i zástupci dalších spolků. ČSCH požádal o vyjmutí spolků z elektronické 

evidence tržeb (EET). Povinnost vést EET v současnosti platí v ČSCH pouze pro pobočné spolky, 

které mají z vedlejší hospodářské činnosti obrat vyšší než 175.000,- Kč.  

 Ad b) Po dohodě s předsedou Senátu Parlamentu ČR se bude v reprezentativních prostorách Senátu 

PČR dne 25. 5. 2017 konat slavnostní zasedání k 60. výročí založení ČSCH. Jednáno bylo o klíči pro 

nominaci oceněných chovatelů a o výrobě pamětní medaile.   

 Ad c) Vzhledem ke končící smlouvě s T-Mobile bylo jednáno o návrhu na uzavření nové smlouvy – 

nabídky od firmy T-Mobile a Vodafon.    

 Ad d) Diskutováno bylo – vzhledem k přípravě voleb do orgánů ČSCH – o přípravě návodu tzv. 

„volební kuchařky“.  

 Ad e) Jednáno bylo o návrzích vyznamenání, došlých od nižších pobočných spolků.   

 Ad f) Chovatelé poštovních holubů z Vysočiny požádali o vydání duplikátu velkého TP pro přepravní 

vozík na poštovní holuby.  

 Ad g) Na základě dvou návrhů byli jmenováni noví členové Rady Plemenné knihy drůbeže. ÚVV 

ČSCH dále jmenoval také stávající jednatelku PKD.  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje termín 25. 5. 2017 pro konání slavnostního 

zasedání ÚVV ČSCH, pořádaného v reprezentativních prostorách Senátu Parlamentu ČR u 

příležitosti 60. výročí založení ČSCH. Dále schvaluje klíč pro nominaci oceněných a program 

zasedání. Stanovený klíč bude uveden v pozvánce rozeslané jednotlivým OO ČSCH a odbornostem 

(sekcím). V pozvánce bude rovněž uvedeno, že účastníkům bude poskytnut příspěvek na dopravu – na 

jednu cestu - jedna Kč/km. Schváleno všemi hlasy.   

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/8/2: ÚVV ČSCH schvaluje dodatek ke smlouvě na mobilní službu                

T-Mobile. Schváleno všemi hlasy.  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/8/3: ÚVV ČSCH schvaluje vyznamenání pro SZeŠ Chrudim – Čestné 

uznání, ZO ČSCH Pardubice-Svítkov – Čestná vlajka. Schváleno všemi hlasy.  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/8/4: ÚVV ČSCH nedá souhlas k vydání duplikátu k přepravnímu vozíku 

využívanému poštovními holubáři z Vysočiny, a to z důvodu, že vozík je stále v majetku ČSCH. 

Schváleno všemi hlasy. 

 USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/8/5: ÚVV ČSCH jmenuje členem Rady Plemenní knihy drůbeže: Doc. Ing. 

Martinu Lichovníkovou, Ph.D. a Mgr. Martina Paclíka, Ph.D. Dále jmenuje členem Rady PKD 

současnou jednatelku Plemenné knihy drůbeže Ing. Elišku Stejskalovou. (Počet členů Rady PKD je 

z důvodu jmenování jednatelky výjimečně desetičlenný. V případě ukončení členství některého ze 

stávajících členů Rady PKD bude následně Rada PKD pracovat jako devítičlenná.) Termín plnění – 

s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.   

   

Ad 9) Diskuse 

     Ing. Václav Krůta referoval o požadavku nižších pobočných spolků na schválení pokynu 

souvisejícího s přípravou voleb. Dále bylo jednáno o situaci týkající se připravovaného organizačního 



řádu pracovní Komise pro práci s mládeží ÚVV ČSCH, k vysvětlení stávajícího stavu byli přizváni 

Bc. Vlastimil Jura a Tereza Čulíková. Ing. David Rameš informoval o pobočných spolcích, které 

nedosahují požadovaný počet pěti členů, a o celkovém stavu zapsání pobočných spolků do 

spolkového rejstříku.  

     Byla podána informace o přípravě nové smlouvy s firmou Sabe, spol. s.r.o. a žádosti na podporu 

chovatelů morčat, kteří vystavovali na Evropské výstavě v Dánsku. Hovořeno bylo o krocích 

k založení samostatné sekce chovatelů potkanů v EE.  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/9/1: ÚVV ČSCH schvaluje metodický pokyn pro nižší organizační složky 

pro volby v roce 2018. Schváleno všemi hlasy.  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/9/2: ÚVV ČSCH bere na vědomí předložený materiál týkající se pracovní 

Komise pro práci s mládeží ÚVV ČSCH a OMCH. Termín pro dohotovení materiálu se prodlužuje - 

do 31. 3. 2017. Schváleno všemi hlasy.  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/9/3: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše, aby ZO ČSCH (a příslušné 

OO ČSCH, pod něž tyto ZO spadají) písemně informoval, že některé ZO ČSCH nesplňují ustanovení 

Stanov ČSCH o počtu minimálně pěti členů. Součástí informace bude žádost o provedení nápravy 

tohoto stavu.  Termín plnění – do 8. 3. 2017. Schváleno všemi hlasy.  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/9/4: ÚVV ČSCH pověřuje Ing. Davida Rameše k přípravě nové smlouvy 

s firmou Sabe, spol. s.r.o. Termín plnění – do 8. 3. 2017. Schváleno všemi hlasy.  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/9/5: ÚVV ČSCH ukládá Josefu Vilhelmovi požádat Ing. Luboše 

Valehracha o spolupráci při převodu majetku zaniklé ZO ČSCH Darkov a majetku dalších zaniklých 

pobočných spolků na hlavní spolek. Termín plnění – do 8. 3. 2017. Schváleno všemi hlasy.  

USNESENÍ 14/ÚVV 17/1/9/6: Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů králíků se za ÚVV 

ČSCH zúčastní Ing. Miroslav Kroft. Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže se 

za ÚVV ČSCH zúčastní Ing. Miroslav Kroft. Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů 

holubů se za ÚVV ČSCH zúčastní Lubomír Kesner. Všech konferencí se může zúčastnit generální 

sekretář ÚVV ČSCH Ing. David Rameš. Schváleno všemi hlasy.    

 

Ad 10) Závěr jednání 

     Jednání ukončil v 18.10 hodin Ing. Miroslav Kroft. Následující zasedání ÚVV ČSCH se bude 

konat ve středu dne 8. 3. 2017 v Praze.  

 

                      Ing. Václav KRŮTA, v. r.                                       Ing. Miroslav KROFT, v. r. 

                     místopředseda ÚVV ČSCH                                        předseda ÚVV ČSCH  

 

 

 
 

 Zapsala: Ing. Eliška Stejskalová 

 Ověřovatelé: všichni členové ÚVV ČSCH 

 Předáno k ověření: dne 2. 2. 2017 

 Ověřování ukončeno: dne 28. 2. 2017 

 Zápis – nejpozději do deseti dnů rozeslán účastníkům jednání. Vyvěšen na webu ČSCH a usnesení otištěno v časopise 

Chovatel.  


