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Určeno :
Oblastním, okresním a městským organizacím ČSCH
a ÚOK v případě specializovaných ZO
Číslo jednací:

Vaše č.j./ ze dne:

108-11/2014

Vyřizuje/linka:

Dne:

Martin Kabát, DiS.

13. 3. 2014

Věc: Doplňující volby do Ústředních orgánů ČSCH
Vážení,
Ústřední výbor ČSCH na svém zasedání dne 11. března 2014 rozhodl vyhlásit doplňující
volby do Rozhodčí komise ČSCH a Ústřední kontrolní komise ČSCH (dříve ÚRK) v
důsledku odstoupení členů :
Rozhodčí komise ČSCH - Ing. Václava Krůty a Ing. Miroslava Krofta, kteří v současné době
zastávají v ČSCH jiné funkce, jejichž výkon je v rozporu s členstvím v Rozhodčí komisi.
Ústřední kontrolní komise ČSCH - odstoupení z funkce předsedkyně a členky ÚKK ČSCH
př. Marcely Lamešové. Dále odstoupení z funkce členky ÚKK ČSCH př. Dagmar Kičurové.
Kandidát do Rozhodčí komise ČSCH a Ústřední kontrolní komise ČSCH musí splňovat
podmínky dle Stanov ČSCH. Kandidáta na tuto funkci může navrhnout kterýkoliv člen
ČSCH nebo některá z jeho organizačních složek.
V praxi je tedy třeba, v souladu se Stanovami ČSCH, postupovat následovně:
1. V základních organizacích (všeobecných či specializovaných), které mají ve svých
řadách členy vhodné za kandidáty na uvolněné pozice v ústředních orgánech ČSCH,
by měly proběhnout členské schůze, na kterých proběhnou nominace do vyššího
orgánu Svazu v souladu s ustanovením § 17 bodem 6 Stanov ČSCH. Těmto
nominovaným kandidátům ZO následně vyplní a potvrdí návrhové formuláře
kandidátů a vyplněné zašlou výboru okresní organizace ČSCH. Formuláře budou
k dispozici na svazovém webu.
2. Kandidáty do funkcí ve vyšších orgánech Svazu, které navrhla a projednala ZO
ČSCH, je nutné dále projednat na okresních konferencích ČSCH (§ 12 bod 7 Stanov
ČSCH) a doporučit či nedoporučit návrhy kandidátů do funkcí ve vyšších orgánech
ČSCH obdržených ze ZO ČSCH, resp. na schůzích ÚOK v případě specializovaných
ZO.
3. Tyto formuláře s doporučujícím stanoviskem je třeba zaslat na adresu Sekretariátu
ÚV ČSCH nejpozději do 15. 5. 2014.
Volby proběhnou na XXIII. Valné hromadě Českého svazu chovatelů, která se bude konat
dne 21. 6. 2014 v zasedací místnosti tramvajové vozovny v Praze 8 – Kobylisy.
Dotazníky jsou dostupné na www.cschdz.eu v sekci Svazové předpisy a dokumenty
Děkuji vám za spolupráci a jsem s pozdravem

Milan K o t y z a, v.r.
předseda ÚV ČSCH

Martin K a b á t, DiS.
generální sekretář ČSCH

