
AUKCE ČMSCHPH – pozice administrátora 
 
 
ČMS CHPH žádá své členy, kteří by byli ochotni vykonávat funkci administrátora svazové 
aukce, aby se přihlásili emailem nebo telefonicky u prezidenta svazu Ing. Novotného. 
 
Výběr nového administrátora bude proveden na jarní celostátní konferenci svazu. 
 
Práce administrátora aukce vyžaduje obětovat trochu volného času a ochotu pracovat pro svaz. Dále 
trpělivost a vstřícnost k uživatelům aukce a dobrou znalost práce na PC. 
Funkce je dotována částkou 15.000,- Kč za kalendářní rok (zahrnuje veškeré náklady na telefony a 
internet).  
 
 
 
Vážení přátelé, uživatelé svazové aukce. 
 
Jak již jistě víte, pan Ing. Patrik Mazur odstoupil z funkce administrátora a tuto pozici do vyřešení 
situace musí bohužel zastávat MVDr. Martin Polášek. Tem má samozřejmě v prezídiu a ŘV MSS jiné 
úkoly, ale ujal se této práce, protože měl tuto aukci na starosti od jejího vzniku v roce 2009 až do roku 
2018. 
 
V první řadě je třeba jménem celého prezidia poděkoval Ing. Mazurovi za odvedenou práci, kterou 
vykonával naprosto profesionálně a svědomitě. O to víc nás mrzí, že dále nebude pokračovat. 
 
Jedním z důvodů, proč Ing. Mazur již dále nehodlá pokračovat ve funkci je nerespektování pravidel a 
podmínek aukce některými uživateli. To by samo o sobě možná nebylo až tak zásadní, ale narůstající 
nevhodné útoky na jeho osobu a vymáhání si porušování pravidel od těchto „výtečníků“ už zásadními 
bohužel jsou. 
 
Svazová aukce se od jiných projektů podobného typu velmi liší, a to zejména tím, že není 
v soukromých rukou a neslouží ke komerčním účelům majitele. 
Práce administrátora svazové aukce je dobrovolná práce pro svaz a tím vlastně pro všechny 
chovatele a je časově, a někdy i psychicky docela náročná.  
Není proto možné si ji plést se zaměstnáním a už vůbec ne z povinností pracovat non-stop pro 
uživatele této aukce.  
Právě naopak, každý uživatel, ať už kupující nebo prodávající, má povinnost dodržovat a bez výjimky 
respektovat pravidla a podmínky aukce. Pokud toto někdo nehodlá akceptovat, tak bohužel nemůže 
aukci dále využívat.  
 
Budeme velmi rádi, když se najde někdo, kdo bude chtít aukci administrovat a prezidium mu bude 
vždy v rámci svých možností nápomocno. 
 
Vás, uživatele aukčního portálu svazu, žádáme o pochopení výše uvedeného a respektování pravidel 
aukce, aby se daná situace už nemusela v budoucnu opakovat. 
 
 
Jménem prezídia svazu 
Ing. Jaroslav Novotný 
MVDr. Martin Polášek 
 
 


