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Vážení členové svazu chovatelů 

Dnešní jednání bude náročné a tak se budu snažit být stručný. Zpráva o činnosti 

organizace by měla zahrnovat informaci o pořádaných akcích a o činnosti předsednictva od 

minulé členské schůze a měla by reagovat na usnesení poslední členské schůze.  

Usnesení z Valné hromady ukládalo předsednictvu svazu řešit dva body a to přípravu 

přehlídky a úpravu stanov svazu v souladu s platným právním řádem. 

 

Rozhodující společnou akcí byla národní přehlídka v Pardubicích a ta je samostatným 

bodem jednání. Chtěl bych jenom poděkovat Ing. Cermanovi za dohodnutí podmínek 

v Pardubicích, které považuji za mimořádně příznivé a všem členům předsednictva a zvláště 

MVDr. Paškové za přípravu celé akce a její úspěšný průběh. Zároveň děkuji všem, kteří se 

přehlídky aktivně zůčastnili. 

 

Předsednictvo svazu se sešlo od poslední členské schůze 4x. První jednání bylo hned 

po skončení volební Valné hromady ve Vystrkově, kde byla projednána koncepce práce 

nového předsednictva a stanoveny základní termíny pro činnosti související s předáním 

agendy svazu a přípravy přehlídky. Díky Monice Nytrové jsou ze všech jednání předsednictva 

bezprostředně zpracovány zápisy a díky Míše Daubnerové jsou tyto zápisy vyvěšené na 

stránkách svazu, takže všichni členové mají možnost se s jednáním předsednictva seznámit. 

To považuji za velice důležité, protože všichni členové by měli být informováni o dění ve 

svazu.  

Druhé jednání předsednictva probíhalo v Benešově 15. 8. 2014 a zároveň se sešla 

Rada plemenné knihy. Proběhlo hodnocení přehlídky v Pardubicích a byl projednán postup 

předávání materiálů svazu. Začali jsme s postupnou přípravou nových stanov, protože to je 

předpoklad pro to, aby nové předsednictvo mohlo disponovat finančními prostředky. 

Třetí schůzka předsednictva svazu byla opět v Benešově dne 3. 10. 2014. Program byl 

věnován především vyúčtování přehlídky a přípravě nových stanov. Tady bych chtěl 

poděkovat Monice Nytrové, která strávila přípravou stanov a opravami návrhu s právníkem 

spoustu času, abychom vám mohli stanovy v odpovídajícím časovém předstihu před dnešní 

schůzí předložit k připomínkám. Připomínek byla řada a v dnešním předloženém návrhu o 

nich budeme jednat. 

Poslední schůzka předsednictva byla před touto členskou schůzí. Předmětem jednání 

byla konečná úprava stanov a řešení aktuálních problémů svazu jako jsou upřesnění evidence 

členů, náklady na vedení plemenné knihy, propagace svazu na veřejnosti a dispoziční práva 

k jednání jménem svazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na závěr si dovolím několik postřehů a připomínek.  

Při jednotlivých jednáních jak předsednictva svazu, tak při rozhovorech s některými 

členy svazu jsem získal dojem, že za 21 let činnosti svazu se vytvořily mezi členy svazu různé 

pozitivní, nebo méně pozitivní vztahy, z nichž se odvíjí i další jednání. Předpokladem 

demokracie je komunikace, otevřenost a informovanost. Rozhodujícím orgánem svazu je 

členská schůze - Valná hromada, tedy shromáždění členů s hlasovacím právem. Toto 

shromáždění rozhoduje o budoucím vývoji svazu a kontroluje práci předsednictva. I tady ale 

platí demokratické principy.  

Není možné, aby měl svaz ještě před týdnem 71 členů a jen 52 mělo zaplacené členské 

příspěvky pro příslušný rok a někteří neměli zaplaceny členské příspěvky více jak dva roky. 

Tady narazíme na nový Občanský zákoník, kdy Valná hromada nebude usnášení schopná, 

protože u 27 % členů už je předem jasné, že na jednání Valné hromady nepřijdou. 

Není možné, aby se stalo, že nejsou včas uhrazeny poplatky podle sazebníku svazu, 

nebo že se platba za některé chovatelské úkony odkládá. Pak na to doplácí poctiví členové 

svazu, kteří platí všechno správně a včas. 

Není možné, aby svaz neměl aktuální přehled o majetku, který vlastní.  

Tyto problémy bude předsednictvo postupně řešit.  

 

Děkuji vám za pozornost. 


