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Tisková zpráva č. 82
ze dne 12. září 2015
VH MIMOŘÁDNĚ
Je sobota dne 12. září 2015, přesně 18.55 hodin. Právě skončilo zasedání mimořádné
Valné hromady Českého svazu chovatelů. Hlavním bodem programu bylo projednání návrhu
nových Stanov ČSCH. Již samotný začátek rokování byl notně náročný. Delší časový prostor
si vyžádalo schvalování Jednacího řádu mimořádné Valné hromady ČSCH. Obzvláště obšírná
byla diskuse týkající se účasti hostů, nečlenů ČSCH. Při hlasování bylo rozhodnuto, že na
jednání může být přítomen zástupce advokátní kanceláře. Naopak neschválena byla
přítomnost zástupce Českého rozhlasu. Bohatou diskusi vyvolala zpráva předsedy ÚV ČSCH,
jež nakonec nebyla schválena. Zpráva předsedy ÚKK ČSCH byla zaměřena především na
platby za právní služby, delegáti tuto zprávu schválili.
Teprve po několika hodinách přišla řada na stěžejní bod programu. Delegáti mimořádné
Valné hromady ČSCH, opět po širší diskusi, odmítli oba předložené návrhy Stanov ČSCH,
respektive nebylo možné tyto návrhy projednávat na základě předchozích schválených bodů
usnesení. Následně byla zvolena sedmičlenná Komise pro přípravu nového návrhu Stanov
ČSCH, a to ve složení (uvedeno abecedně nikoliv dle počtu získaných hlasů): JUDr. Michal
Danišovič, Ing. Miroslav Kroft, Ing. Václav Krůta, MVDr. Miloslav Martinec, Ivan Pavel,
Slavibor Petržílka a Pavel Wieder. O jednotlivých členech této komise bylo hlasováno
samostatně. (Původně byli navrženi tři jiní členové komise, nezískali však nadpoloviční počet
hlasů.) Jmenovaná komise nejprve předloží řádné Valné hromadě ČSCH, která se bude konat
dne 5. prosince 2015, návrh novelizace současných Stanov ČSCH, požadovaný k 1. lednu
2016 dle nového Občanského zákoníku. Poté komise zpracuje zcela nové Stanovy ČSCH,
bude také zahájeno připomínkové řízení. Další mimořádná Valná hromada ČSCH se bude
konat dne 28. května 2016, na ní budou nové Stanovy ČSCH, se zapracovanými
připomínkami všech nižších organizačních složek ČSCH, schvalovány.
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