Český svaz chovatelů, z.s., Maškova 3, 182 53 Praha 8
tel. 734621757, fax 284681451, kocky.schk@cschdz.eu
SCHK, sekce chovatelů koček
Pozvánka
na Ústřední konferenci - plenární zasedání SCHK, která se bude konat dne
24.2.2018 v Praze na sekretariátě ČSCH, z.s., Maškova 3, 182 53 Praha 8.
Program:
1/ 8.30 - 9.30 prezence
2/ 9.30 zahájení
3/ volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4/ volba mandátové a návrhové komise
5/ schválení programu
6/ schválení Jednacího řádu ÚK
7/ schválení zápisu z konference delegátů 2017
8/ zpráva ÚCHK o činnosti za minulé období
9/ zpráva chovatelské komise
10/ zpráva výstavní a posuzovatelské komise
11/ zpráva komise pro zdraví a pohodu koček
12/ zpráva disciplinární komise
13/ schválení jednání ÚOK/ÚCHK v období mezi konferencemi
14/ čerpání rozpočtu za rok 2017 a rozpočet na rok 2019
15/ studie o dalším setrvání/osamostatnění SCHK k projednání na konferenci
16/ volby
17/ různé
18/ závěr
Eric Reijers, v.r.
předseda ÚCHK SCHK

V Praze 24.1.2018
vyřizuje : Zuzana Maršíčková, tel. 734621757
___________________________________________________________________________
zde oddělit

Oprávnění delegáta/delegátů
Zašlete, prosím, do 15.února 2018.
Bez řádně vyplněného a podepsaného „Oprávnění delegáta“ statutárními zástupci organizace
nebudou přiděleny hlasovací lístky.
Organizace …………………………………………………………………………………….
delegovala podle platného Organizačního řádu podle počtu svých členů a uhrazených
členských příspěvků na Ústřední konferenci konanou 24.2.2018 tyto delegáty :
1/ .......................................................................................................
2/........................................................................................................
V ................................................. dne ..................................Za organizaci: podpis, razítko

Český svaz chovatelů, z.s., Maškova 3, 182 53 Praha 8
tel. 734621757, fax 284681451, kocky.schk@cschdz.eu
SCHK, sekce chovatelů koček
EVIDENČNÍ LIST
Základní specializovaná organizace chovatelů koček …………………………………………
………………………………………………………....

IČO .................................................

V roce 2018 budeme organizací přímo řízenou SCHK.
Předseda:
Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………….
adresa: ………………………………………………………………………………………….
tel. + email: …………………………………………………………………………………….
Jednatel:
Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………….
adresa: ………………………………………………………………………………………….
tel. + email: ……………………………………………………………………………………
email organizace:………………………………………………………………………………
webové stránky organizace: ………………………………………………………………….
Potvrďte, prosím, svým podpisem souhlas se zveřejněním kontaktních jmen, adres, tel. čísel,
mailových adres a webových stránek organizace na webových stránkách SCHK
souhlasíme*/nesouhlasíme* ..............................................

(podpis zástupce organizace)

V naší organizaci je ke dni ÚK celkem ................ členů, z toho .................. MCH s uhrazeným
členským příspěvkem pro rok 2018
V držení našich členů je celkem ...................koček, z toho:
Kat.1:………. ….Kat.2:…………Kat.3……:………..Kat.4…..:………domácí ..........…….

V …………….. ………………dne ………………………. Podpis: …………………………
Vyplněný Evidenční list prosím vraťte do 15. února 2018.
Vyřizuje Zuzana Maršíčková, tel. 734621757

Jednací řád ČSCH – návrh (včetně návrhů změn a výsledků hlasování na VH 2017)
Český svaz chovatelů, zapsaný spolek, se sídlem Maškova 1646/3, Praha, IČ 00443204 (dále jen
svaz nebo ČSCH), na jednání valné hromady dne …………….. přijal usnesením nejvyššího
orgánu spolku tento vnitřní svazový předpis. Jednací řád ČSCH.
Tento jednací řád je navržen jako univerzální předpis pro všechny orgány ČSCH. Pro příslušný
orgán se z navrženého jednacího řádu uvede odpovídající označení jednání, pro které má platit.
1. Účastníky členské schůze (výroční členské schůze, konference, valné hromady ČSCH) jsou
členové ZO ČSCH (členové klubů, delegáti městských, okresních a oblastních organizací a
delegáti chovatelských sekcí, členové ÚVV ČSCH, ÚKK ) a hosté.
2. Člen svazu může být zastoupen na zasedání orgánu svazu a při hlasování o usnesení jiným
členem svazu v rozsahu zástupního oprávnění uvedeného v úředně ověřené plné moci.
3. V odůvodněných případech je možné rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě
nebo s využitím technických prostředků (např. e- mail, SMS apod.) a následným potvrzením
usnesením přijatým na nejbližším jednání orgánu.
4. Hlas rozhodující mají všichni členové ZO ČSCH a členové klubů. Při jednání územních a
vyšších orgánů pak řádně zvolení delegáti městských, okresních a oblastních organizací, delegáti
příslušné chovatelské sekce, delegáti valné hromady mají hlas rozhodující na základě potvrzených
delegačních lístků.
5. Jednání orgánu, pokud nejsou prohlášena za veřejná, se mohou zúčastnit pouze pozvaní hosté.
O přístupu veřejnosti rozhoduje orgán, o jehož jednání jde.
6. Účastníci zasedání se zapisují do prezenční listiny (u jednání vyšších orgánů se prokazují
delegačním lístkem potvrzeným vysílající organizační složkou osvědčujícím jejich mandát
zastupovat tuto organizační složku svazu na konferenci nebo valné hromadě, nejsou li vysílající
složkou včas nahlášeni orgánu, který konkrétní jednání svolává).
7. Jednání členské schůze (výroční členské schůze, konference, valné hromady ČSCH) řídí
pověřený člen výboru (orgánu ČSCH).
8. Členská schůze (výroční členská schůze, konference, valná hromada ČSCH) je
usnášeníschopná, je li přítomna nadpoloviční většina členů ZO ČSCH, zvolených delegátů s
hlasem rozhodujícím disponujících nadpoloviční většinou mandátů.
9. Na jednáních orgánů svazu se hlasuje aklamací nebo tajně. O způsobu hlasování rozhoduje
orgán, o jehož jednání jde. O způsobu hlasování rozhoduje orgán předem nap před schválením
pořadu jednání.
10. Aklamací se hlasuje zvednutím ruky, hlasovacího lístku apod. Tajně se hlasuje například
vhozením hlasovacího lístku do hlasovací urny. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasovala
většina hlasů přítomných členů, delegátů s hlasem rozhodujícím, pokud stanovy nebo jiný vnitřní
nebo obecně závazný předpis nestanoví pro přijetí rozhodnutí většinu kvalifikovanou.
11. Členská schůze, konference nebo valná hromada, schvaluje v úvodu svého jednání program
jednání, jednací řád, volební řád, zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání. Před zahájením
jednání členské schůze, konference, valné hromady, může být jednajícím orgánem rozhodnuto, že
z průběhu jednání bude pořízen zvukový záznam, který bude po určitou dobu uchován a bude
využit zpravidla pro účely zpracování zápisu z jednání.
12. Připomínky k programu jednání, jednacímu řádu, volebnímu řádu mohou být uplatněny
nejpozději do doby hlasování o jejich schválení, nebo jde li o jednání valné hromady, lze je
uplatnit pouze písemně ve lhůtě do 14 dnů před konáním valné hromady na adresu sekretariátu
ÚVV ČSCH.

13. Členská schůze (výroční členská schůze, konference, valná hromada ČSCH) volí pracovní
komise, těmito komisemi jsou zpravidla troj nebo pětičlenná komise mandátová, komise volební a
komise návrhová. Pracovní komise volí ze svých členů předsedu. Na jednání s menším počtem
jednajících může práci návrhové komise vykonávat komise mandátová a návrhovou komisi není
třeba ustavovat.
14. V závěru jednání schvaluje členská schůze, konference, valná hromada ČSCH závěrečné
usnesení. Návrh usnesení přednáší jednajícímu auditoriu předseda návrhové komise. Rozhodnutí
schválená v průběhu jednání musí být zahrnuta do závěrečného usnesení orgánu a vždy budou
přednesena.
15. Před zahájením diskuse může být rozhodnuto o tom, jakou dobu má diskutující k dispozice
pro přednesení svého příspěvku. Diskusní příspěvek by pak tuto dobu (zpravidla pět minut) neměl
překročit. Vyžaduje li téma diskusního příspěvku dobu delší, než byla určena, požádá diskutující
předsedajícího jednání o schválení delšího času k přednesení svého příspěvku. Může však ve
schváleném čase přednést pouze zkrácený obsah svého příspěvku s tím, že podrobné znění předá
zapisovateli písemně. Diskusní příspěvky přesahující délku stanovené doby lze předat přímo
návrhové komisi, která je posoudí a rozhodne o způsobu jejich vyřízení.
16. Diskuse se mohou zúčastnit členové ZO ČSCH, členové klubů, delegáti konference, delegáti
valné hromady, v diskuzi mohou vystoupit i hosté přítomní na jednání.
Přihlášení do diskuse lze provést písemně, nebo zvednutím ruky, pořadí diskutujících určuje
předsedající jednání, nebo člen orgánu pověřený řízením jednání
17. Diskusní příspěvek se musí týkat projednávané problematiky a korespondovat s body
programu jednání.
V Praze dne …………….. předseda ÚVV ČSCH
výňatek ze zápisu VH ČSCH 2017
Ad 2) Schválení programu a jednacího řádu VH ČSCH
Josef Vilhelm vznesl dotaz, zdali má někdo připomínky k programu a jednacímu řádu. Ing. Jiří
Dobiášovský před jednáním VH zaslal návrh, aby se rozlišil jednací řád pro VH a pro ostatní zasedání,
protože dodání úředně ověřené plné moci pro nižší organizační složky svazu není nutné. Ing. Vlastimil
Nachtigal navrhl doplnit podání připomínek i na začátku VH. Josef Maťátko navrhl svolání náhradní
schůze (kvůli neusnášeníschopnosti) ne po 15 dnech, ale po 15 minutách. Ing. Jiří Dobiášovský navrhl
předcházet této situaci plnou mocí. JUDr. Michal Danišovič upozornil, že v Občanském zákoníku je
určena doba 15 dnů. Mgr. Zuzana Maršíčková vznesla dotaz, jestli je ověřená plná moc nezbytná.
JUDr. Michal Danišovič vysvětlil, že lze užít plnou moc, jež nevzbuzuje pochybnost. Hlasování o
jednacím řádu přecházelo hlasování o programu. Kdo souhlasí s tím, aby se jednání VH řídilo
rozeslaným programem? – hlasování: PRO 553 hlasy (proti 0, zdržel se 0).
Následovalo hlasování k některým upraveným bodům jednacího řádu. Kdo souhlasí s tím, aby v bodu
č. 2 jednacího řádu bylo vypuštěno spojení „úředně ověřené“ – hlasování: PRO 553 hlasy (proti 0,
zdržel se 0). Kdo souhlasí s tím, aby v bodu č. 4 bylo doplněno „delegáti příslušných chovatelských
sekcí“ – hlasování: PRO 535 hlasů (proti 10, zdržel se 8). Kdo souhlasí s tím, aby v bodu č. 12
jednacího řádu bylo uvedeno, že program může být doplněný také před jeho schvalováním (a vyškrtne
se slovo pouze u formulace písemně 14 dní předem) – hlasování: PRO 457 hlasů (proti 0, zdržel se
96).
Následovala diskuse k dotazu, co je míněno kvalifikovanou většinou, jestli 3/5 nebo 2/3 hlasů. Bylo
konstatováno, že 3/5 se vztahují k důležitým hlasováním. Upřesněn byl další dotaz, jestli uchování
záznamu určitou dobu je ošetřeno vnitřním předpisem svazu. Bylo odpovězeno, že záznam se
uchovává po dobu jednoho roku v sekretariátu. Mgr. Zuzana Maršíčková poté konstatovala, že
materiály pro jednání Komise pro přípravu prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH, jejíž členkou je
i zástupkyně sekce chovatelů koček, byly rozesílány pouhých pár dnů před jednáním. Reagovala na
výtku z pléna, že zástupce této sekce se neúčastnil jednání dotyčné komise. Následovalo schvalování
jednacího řádu jako celku. Kdo souhlasí s tím, aby byl jednací řád schválený, po doplnění dříve
odhlasovaných změn – hlasování: PRO 530 hlasů (proti 15, zdržel se 0). Hlasování se nezúčastnili
všichni přítomní delegáti.

Jednací řád Ústřední konference sekce chovatelů koček
Českého svazu chovatelů, z.s.
Článek 1 - Úvodní ustanovení
1. Jednací řád Ústřední konference sekce chovatelů koček (dále jen „Jednací řád”) je vnitřním
předpisem sekce chovatelů koček (dále jen „SCHK”), který upravuje přípravu, svolání, průběh
jednání, hlasování, jakož i další náležitosti související s jednáním Ústřední konference sekce chovatelů
koček.
2. Ústřední konference (dále jen „ÚK“) sekce chovatelů koček je nejvyšším orgánem sekce. Řádnou
ÚK svolává předseda Ústřední chovatelské komise (dále jen „ÚCHK“) nejméně jednou ročně
písemným pozváním předsedům základních organizací, základních specializovaných organizací,
specializovaných organizací (dále jen „Organizací“). Mimořádnou ústřední konferenci je předseda
ÚCHK povinen svolat do 30 dnů na žádost předsedy kontrolní komise nebo když o její svolání požádá
nejméně 1/3 členů SCHK nebo přestanou-li vykonávat svoji funkci dva členové ÚCHK.
3. Ústřední konference zejména:
3.1 – schvaluje vnitřní předpisy SCHK,
3.2 - schvaluje výroční zprávu o činnosti SCHK a plán činnosti SCHK na kalendářní rok,
3.3 - schvaluje zprávu o hospodaření a rozpočet na příští kalendářní rok,
3.4 - volí a odvolává členy ÚCHK, členy kontrolní komise a předsedy ostatních zřízených komisí,
navrhuje kandidáty do ÚVV, Ústřední kontrolní komise, Ústřední rozhodčí komise, ÚKPMCH a
pracovních komisí ČSCH,
3.5 - bere na vědomí zprávu kontrolní komise a ostatních zřízených komisí,
3.6 - rozhoduje o zrušení SCHK nebo o sloučení s jiným sekcemi.
4. Ústřední konference je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina hlasů
delegátů Organizací, které mají na příslušný kalendářní rok zaplaceny členské příspěvky.
5. Proti rozhodnutí Ústřední konference SCHK není opravných prostředků.

Článek 2 - Příprava zasedání Ústřední konference (ÚK)
1. Termíny řádného zasedání ÚK stanovuje ÚCHK předem na jeden rok s nejméně půlročním
předstihem.
2. Program zasedání ÚK připravuje ÚCHK. Návrhy na zařazení jednotlivých bodů do programu
zasedání ÚK musejí být předloženy písemně ÚCHK přes sekretariát SCHK, nejpozději 45
kalendářních dnů před termínem zasedání ÚK.
3. Návrh programu zasedání ÚK sestavuje ÚCHK na základě úkolů z usnesení ÚK z roku
předchozího, podle návrhů členů ÚCHK a jednotlivých Organizací. Návrh programu a podklady pro
zasedání ÚK připravuje ÚOK na svém jednání, které se koná nejvíce 40 dnů před zasedáním ÚK. Po
odsouhlasení návrhu programu ÚK jsou konečné verze podkladů pro zasedání ÚK zpřístupněny na
portálu www.schk.cz.
Předsedové nebo jednatel jednotlivých organizací jsou o podkladech informováni sekretariátem
elektronickou poštou nejpozději měsíc před konáním ÚK. O předložení podkladů připravených nebo
upravených po tomto termínu rozhoduje předseda nebo 1. místopředseda ÚCHK.
4. Mimořádné zasedání ÚK svolává předseda ÚCHK písemně. Program mimořádného zasedání a
materiály k projednání jsou zpřístupněny na portálu www.schk.cz nebo jsou předloženy na zasedání s
tím, že neplatí lhůty předkládání písemných podkladů stanovené pro řádné zasedání ÚK.

Článek 3 - Průběh zasedání ÚK
1. Účastníky konference delegátů jsou delegáti Organizací SCHK, členové ÚCHK a členové
odborných komisí a hosté, pozvaní ÚCHK.
2. Hlas rozhodující mají delegáti Organizací, udělený jim jejich členskými organizacemi, které je na
ÚK zvolily a vyslaly, pokud tyto mají zaplaceny a vydány členské známky k 1. lednu daného roku.
3. Jako hosté se konference delegátů mohou zúčastnit i další členové Organizací, kteří mají jednacím
sále vyhrazená místa pro hosty. Tito se nemohou účastnit diskuse k projednávaným otázkám a svou
přítomností nesmí rušit průběh jednání. Osoba řídící jednání konference delegátů má právo kdykoliv
pro nevhodné chování kteréhokoliv hosta vykázat.
4. Jednání ÚK delegátů je neveřejné.

5. Účastníci se zapisují do prezenční listiny a za tím účelem se prokazují delegačním lístkem
potvrzeným vysílající organizací. Na základě delegačního lístku je jim vystaven hlasovací lístek.
6. Počet hlasů je stanoven podle počtu dospělých členů Organizací. Na každých dvacet členů
Organizace náleží jeden hlas.
7. Jednání konference řídí předseda ÚCHK nebo jím pověřený člen ÚCHK.
8. ÚK delegátů je usnášeníschopná, jestliže jsou přítomni delegáti s nadpoloviční většinou hlasů
rozhodujících.
9. Hlasování je veřejné a hlasuje se zvednutím hlasovacího lístku. Při hlasování rozhoduje většina
hlasů přítomných delegátů. Výjimku z tohoto způsobu hlasování je hlasování volební, kdy je
hlasování tajné.
10. ÚK schvaluje nejprve program jednání a jednací řád. Následuje schválení zápisu z předcházející
konference.
11. Připomínky k programu jednání a k jednacímu řádu lze uplatnit písemně nejpozději 20 dnů před
datem konání ÚK na adresu Sekretariátu SCHK.
12. ÚK volí pracovní komise. Tyto mají tři členy a ze svého středu si volí předsedu. Pracovními
komisemi jsou komise mandátová a návrhová a v případě konání voleb – komise volební. ÚK dále
volí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.
13. O každém bodu jednání se hlasuje ihned po jeho projednání, a to v pořadí: pro – proti - zdržel se.
Jsou-li vzneseny protinávrhy, posoudí jejich projednatelnost osoba řídící jednání, pokud je
projednatelnými a hlasovatelnými shledá, pak se vždy hlasuje nejprve o nich. Na závěr jednání ÚK
předseda návrhové komise přednese návrh závěrečného usnesení, který obsahuje jednotlivá rozhodnutí
ÚK a o tomto návrhu nechá hlasovat.
14a. Diskuse se mohou účastnit delegáti, členové ÚCHK a předsedové komisí. Do diskuse se
přihlašuje zvednutím ruky (přihlášením). Pořadí diskutujících určuje předseda ÚCHK nebo osoba
pověřená řízením ÚK. Se souhlasem ÚCHK se mohou diskuse zúčastnit i pozvaní hosté. Diskuse se
vede vždy k projednávaným bodům jednání. Pokud některý z delegátů vznese dotaz či připomínku
vůči ÚCHK či předsedům komisí, který nebude souviset s projednávaným programem zasedání, bude
na tento ÚCHK písemně odpovězeno ve lhůtě do 30 dnů.
14b. Délka diskusního příspěvku je limitovaná časem 5 minut. Po jeho uplynutí osoba řídící jednání
odejme řečníkovi slovo a požádá jej, aby svůj příspěvek předal písemně nejpozději do konce jednání
konference návrhové komisi, která jej posoudí a rozhodne o způsobu jeho vyřízení. Její rozhodnutí
je konečné.
15. Z průběhu jednání ÚK se pořizuje zvukový záznam a následně je podle něj z jednání zpracován
zápis. Zvukový záznam se archivuje spolu s písemným zápisem po dobu min. pěti let. Zápis
vyhotovuje zapisovatel ve lhůtě do 30 dnů od konání ÚK a podepisují jej předsedající a ověřovatelé.
Zápisy ze všech zasedání ÚK jsou do jednoho týdne po jejich vyhotovení zveřejněny na www
stránkách SCHK.
16. Nedílnou součástí zápisu je listina přítomných, včetně případných plných mocí, protokoly o
hlasování - bylo-li tajné, písemné návrhy a dotazy podané při zasedání, případně jiné dokumenty,
které byly předmětem jednání.
17. Jednotlivá usnesení nabývají platnosti dnem schválení. Účinnosti pak nabývají ke stejnému dni,
není-li v usnesení uveden termín pozdější.

Článek 4 - Závěrečná ustanovení
1. Změny, doplňky či vydání nového Jednacího řádu ÚK SCHK podléhají schválení ÚK.
2. Tento Jednací řád byl schválen zasedáním ÚK dne 17.6.2017 a nabývá účinnosti tímto dnem.
V Praze dne 17.6.2017
Eric Reijers, předseda ÚCHK SCHK

Návrh rozpočtu SCHK ČSCH, r. 2019
Sekce chovatelů koček ČSCH
Náklady

plán r. 2019

odměny funkcionářů
dohody o prac. činnosti

60 000,00 Odměny
75 000,00 Správa sekretariátu SCHK
Telefon 2000 měs. = 24000, posílání PP, titulů, = 106000
140 000,00 ročně, ostatní = 10000
80 000,00 Kanc. papír, tonery, obálky, formuláře atd.
Konference delegátů, jednání předsednictva a komisí 40 000,00 občerstvení
90 000,00 Cestovní náhrady účastníků schůzí (viz výše)
170 000,00 Poplatky FIFe (členské, CHS atd.)
50 000,00 Vzdělávání (semináře pro posuzovatele, žáky, chovatele atd.)
200 000,00 Poplatky za MVK, NVK
10 000,00 Podpora mladých chovatelů koček
40 000,00 Poháry, certifikáty, ceny (NW, tituly apod.)
500 000,00
1 455 000,00

výkony spojů (pošt.+ tel.)
materiál, kanc. potřeby
schůze
cestovné + ost. služby
mezinárodní styk + poplatky
vzdělávání
výstavní poplatky FIFe
mladí chovatelé
soutěž Národní Vítěz
software plemenné knihy
Náklady
Výnosy
výstavní poplatky FIFe
Služby PK
členské příspěvky
poštovné
ostatní výnosy - prodej tiskovin
apod.
Výnosy
Výsledek

200 000,00
980 000,00
180 000,00
106 000,00

Poplatky za MVK, NVK
5500 PP = 750 000; 1000 titulů = 50 000; 100 CHS = 180 000
Členské příspěvky členů SCHK (část do rozpočtu odbornosti)
Platby za posílání PP, titulů

10 000,00 Tiskoviny, formuláře atd.
1 476 000,00
21 000,00

Návrh rozpočtu SCHK jako samostatného spolku, r. 2019
Rozpočet samostatného SCHK

plán rok 1

Náklady
mzdy
odvody z mezd
odměny funkcionářů
dohody o prac. činnosti
kancelář

360 000,00
110 000,00
0 000,00
30 000,00
80 000,00

výkony spojů (pošt.+ tel.)
materiál, kanc. potřeby
schůze
cestovné + ost. služby
mezinárodní styk + poplatky
výstavní poplatky FIFe
soutěž Národní Vítěz

140 000,00
80 000,00
40 000,00
130 000,00
170 000,00
200 000,00
20 000,00

vzdělávání
Účetní a daňové služby

10 000,00
120 000,00

Jednorázové nákupy

100 000,00

Náklady
Výnosy
výstavní poplatky FIFe
služby PK
členské příspěvky
poštovné
ostatní výnosy - prodej tiskovin
apod.
Výnosy
Výsledek

Hrubá mzda zaměstnance
Odvody zaměstnavatele
Odměny
Správa a aktualizace PC a programového vybavení
Nájem
Telefon 2000 měs. = 24000, posílání PP, titulů, =
106000 ročně, ostatní = 10000
Kanc. papír, tonery, obálky, formuláře atd.
Konference, jednání předsednictva a komisí
Cestovní náhrady účastníků schůzí (viz výše)
Poplatky FIFe (členské, CHS atd.)
Poplatky za MVK, NVK
Poháry, certifikáty, ceny (NW, tituly apod.)
Vzdělávání (semináře pro posuzovatele, žáky,
chovatele atd.)
Náklady na externí firmu
Nábytek a vybavení kanceláře, tiskopisy, papír,
technika atd.

1 590 000,00

200 000,00 Poplatky za MVK, NVK
5500 PP = 750 000; 1000 titulů = 50 000
980 000,00 100 CHS = 180 000
300 000,00 Členské příspěvky členů SCHK
106 000,00 Platby za posílání PP, titulů
10 000,00 Tiskoviny, formuláře atd.
1 596 000,00
6 000,00

Setrvání ve struktuře ČSCH
 ČSCH je fungující organizace s dlouhou historií
 je nositelem členství ve FIFe pro ČR
 vlastní budovu, kde je sídlo hlavního spolku a umístěna kancelář SCHK, poskytuje i
zasedací místnost pro větší akce (konference sekce, semináře, zasedání)
 k dispozici je účetní; pracovník, který zajišťuje chod SCHK, je dle Stanov
zaměstnancem ČSCH
 v případě velkých akcí (Světová výstava) by ČSCH mohl poskytnout finanční a
organizační pomoc
 Stanovy ČSCH v sobě obsahují „dvoukolejnost“ – dvojí způsob vnitřní organizace, a
to podle územní příslušnosti (ZO všeobecné) a odborné příslušnosti (v případě
SCHK organizace specializované na chov koček, které jsou řízeny přímo svou
Ústřední chovatelskou komisí bez mezistupňů okresního řízení), rozhodování na
konferenci sekce ale mohou ovlivnit i delegáti ze všeobecných organizací
 Organizační řád sekce si vytváří a schvaluje sama sekce, ale složitost platných Stanov
podle prozatímních zkušeností v některých případech neumožňuje jednoduché řízení a
chod
 šlo by otevřít otázku ekonomické nezávislosti a dohodě o našem příspěvku pro chod
celé organizace – samostatné hospodaření uvnitř svazu? Tj. transparentní tvorba zisku
a investic, nerozdělování peněz do jiných odborností

Osamostatnění chovatelů koček
 Sekce CHK po dobu své existence hospodaří s vyrovnaným nebo přebytkovým
rozpočtem, je finančně soběstačná a nevyužívá dotací, v případě potřeby vyšších
počátečních výdajů je schopna vytvořit si vyšší příjmy např. jednorázovým zvýšením
členského příspěvku, časově omezeným navýšením např. poplatku za služby
 členství ve FIFe lze získat dohodou s ČSCH, pokud by nedošlo k dohodě, existuje
možnost členství pod patronátem (před časem tímto postupem prošlo např. Polsko).
FIFe je organizací pro chov koček, nikoliv jiných druhů zvířat a ČSCH je jejím
posledním členem, který kromě chovatelů koček sdružuje chovatele všeobecně, např. i
chovatele masožravých kožešinových zvířat
 sekce CHK byla schopna uspořádat 2 velké světové výstavy koček (2000, 2014), obě
byly společensky i ekonomicky úspěšné a jejich chod byl zajištěn převážnou měrou
silami členů sekce, lze tedy předpokládat, že i případná další akce podobného
významu by byla minimálně bez finanční ztráty
 osamostatnění sekce po právní stránce je možné různými postupy, které záleží na
dohodě/nedohodě společného postupu obou stran
 dosavadní organizační strukturu lze zachovat (spolek hlavní, spolky pobočné, odborné
komise)
 je možné mít podstatně jednodušší stanovy a vnitřní předpisy, vycházející
z dosavadních zkušeností s přímým řízením bez organizačních mezistupňů
 problematika rozdělení svazu – nutný souhlas VH v případě nároku na poměrnou část
majetku dle počtu členů SCHK v rámci celého svazu – téměř nereálné (?)
 pokud i přesto chceme oddělení – pověřit pracovní skupinu jednáním s ÚVV

Volební řád ČSCH
Český svaz chovatelů, zapsaný spolek, se sídlem Maškova 1646/3, Praha, I4 00443204 (dále jen
Svaz nebo ČSCH) na jednání valné hromady dne 25. 11. 2017 přijal usnesením nejvyššího orgánu
spolku tento vnitřní svazový předpis - Volební řád ČSCH.
I.
Hlavní zásady
1. Tento volební řád je závazný pro volby do všech orgánů Svazu, bez ohledu na způsob sestavení
kandidátek a formy provedení volby.
2. Funkční období všech volených orgánů je pětileté. Má-li být funkční období zkráceno, musí o
tom rozhodnout valná hromada, která je usnášení schopná. Pro zkrácení volebního období musí
hlasovat delegáti valné hromady, kteří disponují nejméně 2/3 na valné hromadě přítomných
mandátů (kvalifikovaná většina). Funkční období lze zkrátit jen do budoucna nově volenému
orgánu.
3. V případě, kdy člen orgánu na členství v něm rezignuje a ukončí tak předčasně svou činnost v
orgánu, případně dojde k rezignaci orgánu jako celku, bude funkční období nově zvolených členů
trvat pouze do ukončení řádného volebního období (člena nebo orgánu, který rezignoval).
4. Právo volit a být volen má každý člen Svazu, který v den voleb dovršil 18 let věku a nemá
omezení svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu. Toto se nevztahuje na volby členů rozhodčích
komisí (viz §268, odstavec 2 Občanského zákoníku)
5. Pro délku funkčního období jakéhokoli orgán svazu platí zásada, že volební období původního
orgánu neskončí dříve, než je zvolen orgán nový.
Nejméně rok před uplynutím pětiletého funkčního období vyhlašuje ÚVV ČSCH volební kampaň
pro přípravu voleb do všech orgánů Svazu.
6. Přípravu voleb zajišťují pracovní komise (nejméně tříčlenné), které ustavují orgány příslušné
provádět přípravu voleb, tj. ÚVV, ÚCHK, výbory OO, výbory ZO a chovatelských klubů a volí
jejich členy.
7. Tyto pracovní komise soustřeďují návrhy kandidátů do funkcí, zabezpečí zpracování
kandidátních listin a organizačně připraví uspořádání voleb. Komise předkládá výsledky své
činnosti ke schválení orgánu, který ji ustavil.
8. V ZO ČSCH nebo klubu chovatelů je volen příslušný orgán ze všech, členy ZO ČSCH nebo
členy klubu chovatelů, navržených kandidátů či uchazečů.
Kandidát do vyššího voleného orgánu musí být nominován nejvyšším orgánem příslušného
nižšího stupně a s vyjádřením členské schůze ZO, kde je členem (Stanovy ČSCH §4, bod 9).
Vyjádření se přikládá k návrhu nominace do orgánu a je náležitostí této nominace. Není-li
přiloženo, kandidát se z kandidátů vyřazuje.
9. Pokud není kandidát na jednání volební schůze přítomen, musí řádně omluvit svoji neúčast a
předem potvrdit, že v případě zvolení funkci přijme.
Kandidát se může vzdát své kandidatury ještě před volbou, a to ústně nebo písemně nebo jiným
věrohodným způsobem.

10. Kandidátky pro volby do statutárních a odborných orgánů Svazu mohou být sestavené buď z
jednotlivých kandidátů, nebo z předem sestavených týmů v čele s kandidátem na předsedu,
případně na místopředsedu. Usnesení o způsobu sestavení kandidátek, stanovení počtu členů
volených orgánů a způsobu volby předsedy či místopředsedy je v působnosti příslušných
nejvyšších orgánů. Do ústředního výkonného výboru, kontrolních a rozhodčích komisí
kandidují pouze jednotlivci (Stanovy ČSCH §4, bod 9b). Kandidáti do ÚVV a ÚOK musí být
nejméně 3 roky členy ČSCH.
11. Po zvolení statutárních zástupců Svazu (předsedy a místopředsedy) v rámci vyhlášení
výsledků voleb musí být delegáti valné hromady seznámeni s tím, který bude ve funkci výkonné
(tj. který bude v pracovním či jiném obdobném poměru ke Svazu).
12. Volby jsou platné, jestliže se jich účastní nadpoloviční většina členů nebo delegátů
disponujících nadpoloviční většinou rozhodujících hlasů.
Členové chovatelských klubů mají hlas rozhodující ve svém klubu.
13. Počet členů výborů a komisí určuje orgán, který je příslušný k provedení voleb nejméně rok
předem. Doporučuje se, aby počet členů výborů a komisí byl lichý. V případě, že se počet členů v
průběhu funkčního období sníží, mohou členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod
polovinu, doplnit orgán zvolenými náhradníky. Náhradníky se stávají ti z kandidátů, kteří ve
volbách obdrželi nadpoloviční většinu hlasů a členem orgánu se nestali pro umístění na
nevolitelném místě. Na uvolněné místo v orgánu nastupují náhradníci podle pořadí, které získali
podle počtu ve volbách obdržených hlasů. Pokud náhradníci nebyli zvoleni, může zvolený orgán
kooptovat na uvolněná místa náhradní členy do nejbližší schůze (valné hromady, konference,
členské schůze) orgánu příslušného k volbě.
14. Jestliže nebyli zvoleni náhradníci nebo bylo rozhodnuto o doplnění, případně zvýšení počtu
členů orgánu, musí být v průběhu funkčního období konány doplňující volby, přičemž však musí
být zachován proces výběru kandidátů.
14a. Doplňující volby koná orgán příslušný ke konání řádných voleb na návrh orgánu, do něhož
mají být doplňující volby prováděny. Při doplňovacích volbách se postupuje podle stejných zásad
jako při volbách řádných.

II.
Průběh voleb
1. Vyhlášení voleb musí obsahovat:
a) kdo (který orgán) volby vyhlašuje
b) datum konání voleb
c) místo konání voleb
d) vyjmenování orgánů, do kterých bude voleno
e) stanovení počtu členů do příslušného voleného orgánu a předem schválený způsob volby
2. Volit jsou oprávněni členové nebo řádně zvolení delegáti, nemají-li omezené volební právo.
3. Volby se konají, jestliže je přítomna v době zahájení voleb více než polovina oprávněných
voličů, kteří disponují stejným počtem hlasů. Počet přítomných ověřuje zvolená mandátová
komise.

4. Volby se konají, jestliže jsou v době zahájení voleb přítomni oprávnění voliči (z nichž každý
disponuje jiným počtem hlasů) s více než polovinou hlasů. Počet přítomných ověřuje zvolená
mandátová komise. V případě více kolové volby, musí mandátová komise důsledně sledovat počet
přítomných voličů, zejména pak počet jejich hlasů. Klesne-li počet hlasů na polovinu a méně, je to
důvod pro přerušení (ukončení) volby.
5. Jsou-li volby konány tajným způsobem, obdrží oprávněný volič hlasovací lístek, na němž jsou
jména kandidátů seřazena abecedně.
6. Průběh voleb řídí předseda volební komise, která je volena orgánem příslušným k volbě a ze
svého středu si volí předsedu. Představí voličům každého navrženého kandidáta s uvedením
stručné charakteristiky. Každý kandidát má právo krátce vystoupit.
7. Tajná volba se provádí tím způsobem, že volič na hlasovacím lístku zřetelně a bez přepisování
zakroužkuje pořadové číslo před týmem či jménem kandidáta, jemuž přiznává svůj hlas.
Hlasovací lístek je platný v případě, že na hlasovacím lístku není vyznačeno více volených
kandidátů, než je stanovený počet členů voleného orgánu.
Na hlasovací lístek není povoleno připisovat další jména.
Hlasovací lístky s poznámkami jsou neplatné.
Hlasovací lístek odevzdá každý oprávněný volič do urny.
Volební komise otevře urnu po ukončení voleb. Spočítá hlasovací lístky a porovná je s počtem
oprávněných voličů. Spočítá hlasy udělené jednotlivým kandidátům. Volební komise poté
hlasovací lístky uloží do obálky, kterou zalepí a zapečetí (zajistí hlasovací lístky proti případné
manipulaci).

III.
Volba jednotlivých kandidátů
1. Z navržených kandidátů jsou zvoleni ti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Členy orgánu
se stávají ti ze zvolených do stanoveného počtu členů, kteří získali největší počet hlasů (zbývající
s nadpoloviční většinou hlasů se stávají náhradníky).
2. Jestliže v prvním kole voleb nebylo dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí
předseda volební komise druhé kolo voleb, ve kterém se zvolí zbývající počet členů.
3. Druhé kolo voleb se uskuteční i tehdy, jestliže bylo nadpoloviční většinou zvoleno více než
stanovený počet členů, protože nejméně dva kandidáti získali shodný počet hlasů a nelze určit
pořadí rozhodné pro volbu do stanoveného počtu členů voleného orgánu. Volba se týká jen těch
kandidátů, kteří mají shodný počet hlasů (stejný počet hlasů má poslední kandidát do počtu míst
orgánu a další kandidát).
4. Pokud ani v druhém kole není dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí předseda
volební komise třetí (poslední) kolo voleb. Zásady pro třetí kolo voleb jsou stejné jako pro kola
předchozí.
5. Pokud volební komise při sčítání hlasů zjistí, že bylo dosaženo zvolení stanoveného počtu
členů, vyhlásí výsledky voleb.
6. Pokud ani ve třetím kole nebyl zvolen stanovený počet členů, ale byl zvolen vyšší počet členů
než je polovina ze stanoveného počtu, předseda volební komise volby ukončí, orgán byl zvolen.
Pro tento případ pak lze orgán do stanoveného počtu členů orgánu doplnit tak, že takto zvolený
orgán chybějící členy doplní kooptací v souladu s ustanovením článku I, bod 11.
Současně předsedající navrhne provést na příštím jednání orgánu, jemuž se nepodařilo zvolit
potřebný počet členů orgánu, který byl volen, doplňující volby, které se uskuteční na příštím
jednání tohoto orgánu spolku.

IV.
Volba týmu
1. V případě volby orgánu z týmů nejsou voleni jednotliví kandidáti, ale volič volí jeden z
kandidujících týmů.
Volič označí na volebním lístku tým, jemuž odevzdává svůj hlas v případě delegáta označí tým,
kterému dává hlas na tolika hlasovacích lístcích kolik mu přísluší mandátů.
Nevolí-li volič žádný z týmů, zdržuje se hlasování tak, že do hlasovací urny nevhodí žádný
hlasovací lístek.
Volič není oprávněn upravovat hlasovací lístek tak, že by tím došlo ke změně ve složení týmu,
anebo změně předsedy týmu případně jeho místopředsedy. Takový hlasovací lístek označí volební
komise jako neplatný. Např. přeškrtnutím některého z kandidátů týmu nebo dopsáním dalšího
kandidáta týmu.
2. Zvolený je ten tým, který obdržel víc jak 50% hlasů voličů, kteří byli oprávněni volit.
3. Pokud kandidoval pouze jeden tým a nebyl zvolen, vyhlásí předseda volební komise ukončení
voleb.
Jednající orgán vyhlásí nové volby nejpozději do 6 ti měsíců od ukončení voleb, může tak učinit i
na jednání při němž nebyl volený orgán zvolen (celá volební procedura probíhá znovu, to je od
bodu 1 do bodu 8 čl. II. Volební řád).
Při tomto rozhodování rozhodne i o způsobu sestavení kandidátek pro nové volby
4. Kandidují li dva týmy a v prvním kole žádný z týmů neobdržel nadpoloviční většinu, vyhlásí
volební komise druhé kolo voleb.
Do druhého kola v tomto případě postupuje ten z týmů, který v prvním kole obdržel více hlasů. V
případě rovnosti dosaženého počtu hlasů. Postupují do druhého kola oba týmy.
Není li ani ve druhém kole orgán zvolen volební komise volby ukončí. Příslušný orgán pak
vyhlásí dle předchozího textu volby nové.
5. Kandidují li tři a více týmů a v prvním kole žádný z týmů neobdržel nadpoloviční většinu hlasů
a volený orgán není zvolen, volební komise vyhlásí druhé kolo voleb.
Do druhého kola v tomto případě postupují dva týmy s nejvyšším počtem hlasů. Není li orgán
zvolen, ani ve druhém kole voleb, vyhlásí volební komise třetí kolo voleb. Do třetího kola
postoupí pouze tým, který ve druhém kole obdržel vyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu
obdržených hlasů postoupí do třetího kola oba týmy.
Není li, ani ve třetím kole orgán zvolen volební komise volby ukončí.
Příslušný orgán pak dle předchozích ustanovení vyhlásí nové volby.

V.
Pro oba způsoby voleb platí:
1. V případě, že nebyl nový orgán zvolen, je povinen stávající orgán svolat mimořádnou volební
konferenci ve lhůtě do šesti měsíců a provést novou volbu. Do té doby plní úkoly vyplývající z
této funkce stávající orgán.
Pokud stávající orgán odmítne vykonávat svoji funkci, členská schůze tohoto orgánu pověří
některého ze svých členů řízením tohoto orgánu včetně přípravy voleb.

Volby do orgánů SCHK 2018
(volí se 7 členů ÚCHK, předsedové CHK, VPK, DK, KZPK a 3 členové KK)
Navržení kandidáti (člen/navrhuje)
ÚCHK:
Zdeněk Krajča (Zlín/KK Karlovy Vary)
Zuzana Maršíčková (Praha 4/Praha 4)
Eric Reijers (MCC Brno/MCC Brno)
Jiří Slabý (Praha 3/2, Praha 3/2)
Dagmar Soukenková (1.SKO/MCC Brno)
Martin Šanda (Praha 4/Praha 4)
Martin Urban (PCC Plzeň/KK Karlovy Vary)
Karel Zitterbart (MCC Brno/MCC Brno)

Chovatelská komise:
Lena Venclíková (Star Cats/KK Karlovy Vary)

Výstavně-posuzovatelská komise:
Eric Reijers (MCC Brno/MCC Brno)

Komise pro zdraví a pohodu koček:
Martin Urban (PCC Plzeň/Kočky Brno)

Disciplinární komise:
Markéta Hudečková (FC Praha/FC Praha)

Kontrolní komise:
Alena Bekrová (Praha 3/2/Praha 3/2)
Eva Hlaváčková (KK Karlovy Vary/Kočky Brno)
Magda Jehlářová (Zlín/Zlín)

