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Aktuální informace
Vážení přátelé,
zasíláme vám touto cestou aktuální informace týkající se Celostátní výstavy CHOVATEL
2017 a změny v systému evidence členské základny.
CV CHOVATEL 2017
V samostatných dokumentech posíláme podmínky CV a formuláře pro přihlášení zvířat.
Formuláře jsou v editovatelné podobě formátu PDF usnadňující jejich vyplnění.
Zároveň se na vás obracíme touto cestou s žádostí, resp. výzvou k obsazení pozic garantů
expozic, pokladních, kontrolorů a případně dalších pozic nutných k hladkému zajištění naší
národní výstavy, jejíž veřejná část proběhne ve dnech 17. - 19. listopadu 2017.
Co Český svaz chovatelů nabízí? Nabízí:
1. uhrazení hodinové mzdy ve výši 85 Kč netto a bezplatného vystavení jedné kolekce (4 ks)
zvířat a předkupní právo na jedno vystavené prodejné zvíře, nebo
2. poskytnutí ubytování a stravování v místě a opět umožnění bezplatného vystavení jedné
kolekce (4 ks) zvířat a předkupní právo na jedno vystavené prodejné zvíře.
Zájemce o výše uvedené pozice eviduje Sekretariát ÚVV ČSCH, přičemž uchazeče žádáme o
zaslání přiloženého vyplněného formuláře.
Evidence členské základny, objednávání členských známek na rok 2018
V tuto dobu jste byli zvyklí obdržet formuláře pro evidenci členské základny na následný rok.
Nyní je již nezasíláme a je pro to jednoduchý důvod. Český svaz chovatelů dokončuje
testování nového programu určeného pro evidenci členské základny, kterou jsme povinni
podle obecně závazných předpisů spravovat. Byl k tomuto účelu vyvinut program, kam byly
„překlopeny“, a snad i aktualizovány, veškeré záznamy, kterými Sekretariát ÚVV disponoval.
Nyní nastává čas, aby se s tímto elektronickým nástrojem seznámili všichni, kdo mají v
okresních organizacích na starosti shromažďování evidence členské základny a její
administraci.

Co program „evidence“ je a čeho se používáním tohoto programu dosáhne? Zjednodušeně se
jedná o vzdálený přístup administrátora pobočného spolku do centrálního systému určeného
pro evidenci členské základny v konkrétním pobočném spolku. To znamená, že osoba
pověřená administrací členské základny okresu XY bude mít prostřednictvím webového
rozhraní přístup k záznamům členské základy „svého“ okresu. Tyto záznamy bude moci
měnit, přidávat či odebírat, zkrátka spravovat. Přičemž k dispozici mu budou právě jen
záznamy svého pobočného spolku (okresu) a nikoli jiného.
Čeho se tím dosáhne? Elektronický nástroj na vedení členské základny je zapotřebí vést z
několika důvodů, pomineme-li všeobecný technologický pokrok, tak jedním z důvodů jsou i
požadavky aktuální legislativy. Nicméně používáním tohoto systému dojde i ke zcela
praktickým a pevně věříme pozitivním důsledkům. Prvním z nich je například absence dalšího
využívání listinné podoby evidence. Zavedeného člena tak již nebude nutné co rok znovu
vypisovat a dokud se u člena nebude nic měnit (bydliště, výše členské známky atd.), pak
nebude nutné na takovéhoto člena „sáhnout“. Okresní administrátoři tak pouze kdykoli v
průběhu roku zavádějí změny své členské základny na základě informací od základních
organizací a v jistém čase na sklonku roku dojde k automatickému objednání členských
známek na následné období.
Důvod k obavám týkající se osvojení si ovládání tohoto programu, pevně věříme, že nebude.
Program nejenže používá, snad se to dá tak nazvat, uživatelsky příjemné prostředí, ale během
podzimu proběhne i zaškolení obsluhujících osob. Plánujeme provádět školení v jednotlivých
krajích tak, aby nebylo zapotřebí dlouhých cest napříč republikou, a aby byl program všem
názorně a v klidu předveden. O termínech a místech školení budou okresy s dostatečným
předstihem informovány obvyklou cestou na používané e-mailové adresy kontaktních osob.
Tento dopis včetně příloh je zároveň publikován na www.cschdz.eu

S přátelským pozdravem

Ing. David Rameš, v.r.
generální sekretář ÚVV ČSCH

