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Tisková zpráva č. 91
ze dne 5. prosince 2015
DOVOLBY
Skončila XXIV. valná hromada Českého svazu chovatelů konaná v Praze-Kobylisích. Je
sobota večer 5. prosince 2015, přesně 19.50 hodin. Jedním ze zásadních bodů notně
náročného jednání jsou doplňující volby do ústředních orgánů svazu. Během představování
kandidátů odstupuje od svojí kandidatury Ing. Jaroslav Tomášek, který, jako jediný,
kandidoval do Ústřední kontrolní (dříve revizní) komise ČSCH. Delegáti tak volili pouze dva
kandidáty (ze čtyřech) do Ústředního výboru ČSCH. Zvoleni byli Ing. Václav Krůta a
Lubomír Kesner. Prvním náhradníkem se stal Slavomír Brožek a druhým Josef Buršík. Dle
Nového občanského zákoníku může být náhradníkem i ten kandidát, který nezískal
nadpoloviční počet hlasů.
Široká diskuse se rozvinula především kolem zprávy, kterou přednesl Milan Kotyza,
předseda ÚV ČSCH. V ní zmiňoval, mimo jiné, i odvolání stávajícího generálního sekretáře
ČSCH a důvody, jež k tomu vedly. Značnou pozornost delegáti věnovali zprávě ÚKK (dříve
ÚRK) ČSCH, především nákladům na právní služby a výši finančních prostředků získaných
z vyhraných soudních sporů. Dlouze se diskutovalo o tom, že není možné, aby ČSCH neměl
svého ekonoma.
Obšírná diskuse se rozvinula také k návrhu novelizace Stanov ČSCH. Delegáti
specifikovali název právnických osob v rámci svazu, čili pobočných spolků. K základním
organizacím byla doplněna upřesňující slova – základní organizace všeobecné a
specializované. Delegáti hlasováním dále rozhodli, že pro ztrátu důvěry je z ÚV ČSCH
odvolán Milan Kotyza. Na vlastní žádost poté odstoupili i další členové - Jaroslav Bayer,
místopředseda ÚV ČSCH, a Milan Kudr.
Po krátké poradě bylo upřesněno složení nového ÚV ČSCH: Ing. Miroslav Kroft –
předseda, Ing. Václav Krůta – místopředseda, Josef Vilhelm, Lubomír Kesner, Slavomír
Brožek a Josef Buršík. Budou také vyhlášeny nové doplňující volby do ÚV ČSCH a ÚKK
(dříve ÚRK) ČSCH, a to na květnovou mimořádnou Valnou hromadu ČSCH. Po zakončení
bylo svoláno mimořádné zasedání ÚV ČSCH.
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