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Valná hromada z roku 
2021 uložila Ústřednímu 
výkonnému výboru před-
ložení návrhu nových 
Stanov ČSCH na nad-
cházející valné hroma-
dě, která proběhne v roce 
2022. Při řešení tohoto 
úkolu vzešlo několik zá-
sadních otázek a násled-
ných změn, které bych 
vám rád představil ještě 
před zveřejněním a eli-
minoval tím možné ne-
jasnosti ve výkladu. 

Zásadní navrhovanou změnou bude zařazení kraj-
ského zřízení do naší organizační struktury. Proč? 
Především z důvodu pružnějšího jednání a přenosu 
informací na nižší organizační složky (okresy a zá-
kladní organizace).  Každý zvolený zástupce krajské 
organizace se automaticky stane členem Republiko-
vé chovatelské rady (dříve ÚVV). Tento model vel-
mi dobře funguje u myslivců (ČMMJ) i zahrádkářů 
(ČZS), z jejichž funkčního modelu Stanov jsme čer-
pali nejčastěji. Okresní i základní organizace zůstá-
vají beze změny. Shromáždění delegátů (dříve VH) 
bude probíhat pouze v době volebního roku, tzn. 
jednou za 5 let. V mezidobí bude zastupovat okresy 
krajský zástupce na Republikové chovatelské radě. 
Toto zřízení přinese nejen pružnost jednání, ale pře-
devším napomůže k lepší komunikaci mezi vámi 

chovateli, Republikovou chovatelskou radou a kraj-
skými úřady v celé České republice. V Republikové 
chovatelské radě získají své zástupce i specializova-
né organizace, které překročí požadovanou hrani-
ci 500 členů.

Ústřední odborné komise zůstanou nezměněny 
a jejich volba bude stále závislá na okresním zříze-
ní. Původně jsme uvažovali o převzetí modelu ČMMJ, 
kde pracovní komise jmenuje Republiková rada, vět-
šinový názor však doporučoval ponechání stávající-
ho modelu. 

Drobnou změnu zaznamená i možnost výběru ředi-
tele Sekretariátu ČSCH. Republiková chovatelská rada 
bude moci rozhodnout, zda bude tato pozice obsaze-
na na základě výběrového řízení, nebo zvolí někoho 
ze svého středu.

Vážení přátelé, zdvořile vás žádám o vstřícné na-
studování návrhu Stanov ČSCH, které na vaše okre-
sy rozešleme 29. dubna 2022. Zvyšující se tlak na 
elektronizaci státní správy (od 1. 1. 2023 nastane po-
vinnost zřízení datových schránek pro všechny sub-
jekty s IČO), snižující se počet členů v některých zá-
kladních, ale i okresních organizacích, veterinární 
problematika a kooperace s krajskými úřady nás dří-
ve nebo později stejně dožene. Využijme tedy zku-
šenost našich kolegů myslivců, včelařů a zahrádká-
řů a reformujme tak naše zřízení na moderní spolek, 
který bude pružně reagovat na všechny výzvy, které 
nás v budoucnu čekají.

S úctou Ondřej MatOuš
váš předseda

Vážení přátelé, kolegové!
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