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Tisková zpráva č. 108
ze dne 28. května 2016
MIMOŘÁDNĚ KE STANOVÁM
Je sobota dne 28. května 2016, přesně 20.15 hodin. Ve společenské místnosti Dopravního
podniku Praha – Vozovna Kobylisy právě skončilo notně náročné rokování mimořádné Valné
hromady Českého svazu chovatelů (dále jen MVH). Stěžejní částí rozsáhlého programu bylo,
dle předpokladu, projednávání a schvalování nového návrhu Stanov ČSCH (dále jen stanovy).
V úvodu jednání byl upraven program MVH, a to tak, že body, týkající se dovolby do
Ústředního výboru ČSCH (dále jen ÚV) a Ústřední kontrolní komise ČSCH (dále jen ÚKK),
byly přesunuty za body vztahující se ke stanovám. Košatou diskusi vyvolalo schvalování
prodeje svazové nemovitosti v Praze-Sedleci. Delegáti prodej této nemovitosti (po vysvětlení
četných dotazů) následně schválili. Přítomen byl i zástupce realitní kanceláře, která prodej
zprostředkovává.
Návrh stanov, tedy zásadního svazového dokumentu, byl delegátům zároveň promítán.
Veškeré schválené úpravy byly ihned zaznamenány. Pokud byly k odstavcům jednotlivých
paragrafů vzneseny připomínky, bylo nejprve hlasováno o předloženém znění odstavců,
následně pak o protinávrhu. Obzvláště obšírně se hovořilo například o přímé volbě
statutárních zástupů či o práci s mladými chovateli. Projednávání stanov provázely četné
protinávrhy, bohaté diskuse, časté hlasování, jež bylo ukončeno hlasováním o celkovém
návrhu stanov - v 19.10 hodin. (Poznámka - bližší informace z jednání najdete v zápisu z
MVH, jenž bude nejpozději do třiceti dnů zveřejněný na webu ČSCH: www.cschdz.eu.) Nové
stanovy, schválené dne 28. května 2016, nabývají účinnosti od 1. ledna 2017. Volby do všech
orgánů Českého svazu chovatelů se budou konat v roce 2018; stávající volební období tedy
nebude kráceno.
Kandidáty do ÚV byli Slavomír Brožek a Josef Buršík, kandidáty do ÚKK pak RSDr.
Jaroslav Hron a Ing. Jaroslav Tomášek. Všichni čtyři ve volbách uspěli, proběhlo jedno kolo
tajných voleb.
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