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Aktuální informace 12/2022 

ze dne 19.12.2022 
 

Vážení přátelé, 

 

zasíláme vám touto cestou aktuální informace vyplývající zejména z jednání XXX. VH                   ČSCH a 32. jednání 

ÚVV ČSCH. 

 

Volby ve všech organizačních složkách ČSCH v roce 2023 

 

Ústřední výkonný výbor ČSCH v souladu usnesením XXX. VH ČSCH a platným Volebním řádem ČSCH 

vyhlásil volby do všech organizačních složek ČSCH a stanovuje termínové schéma pro volby do nižších 

organizačních složek takto: 

 

▪ V ZO proběhnou volby do 31. 3. 2023. 

▪ V územních organizacích (OO, obl. org., měst. org.) a klubech proběhnou volby do 30. 4. 2023. 

▪ V krajských sdruženích proběhnou volby do 31. 5. 2023. 

▪ Celostátní konference sekcí proběhnou do 30. 6. 2023. 

▪ Návrhy kandidátů do ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH, ÚRoK ČSCH a Ústřední komise pro práci s 

mladými chovateli               musí být zaslány na adresu Sekretariátu ÚVV ČSCH nejpozději do 2. 9. 2023. Volby 

proběhnou na Valné hromadě ČSCH konané v prosinci 2023. 

▪ Návrhy kandidátů do voleb v chovatelských sekcí ČSCH zašlou okresní organizace na Sekretariát 

ČSCH nejpozději do 30. 4. 2023, resp. následující den po konání územních konferencích. 

▪ Veškeré kandidátky musí obsahovat náležitosti v souladu Volebního řádu ČSCH a Stanov ČSCH. 

▪ Volba ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH, ÚRoK ČSCH se řídí ustanovením Stanov ČSCH. Volba Ústřední 

komise pro práci s mladými chovateli proběhne volbou týmů a tato komise bude orgánem 

sedmičlenným. 

▪ Pro přípravu voleb do ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH, ÚRoK ČSCH a Ústřední komise pro práci     

s mladými chovateli ustanovuje ÚVV ČSCH komisi pro přípravu voleb ve složení: Josef Vilhelm, Lucie 

Berná, Radek Hampl.  

▪ Nižší organizační složky si stanoví komise pro přípravu a stanoví termíny do kdy, jí musí být 

předloženy kandidátky do orgánů v nižších organizačních složkách. 

 

Komise pro přípravu voleb obecně kontroluje náležitosti návrhů kandidátních listin jednotlivých kandidátů, aby 

byly podány v náležitém termínu a ve formě vyžadované předpisy ČSCH. Neúplné kandidátní listiny vrátí 

komise kandidátům nebo týmům k odstranění nedostatků s přiměřenou, nejdéle však třicetidenní lhůtou. 

Neodstranění nedostatků na kandidátní listině ve stanovené lhůtě je důvodem k vyřazení kandidáta z volby. Dále 

komise pro přípravu voleb pracuje dle ustanovení Volebního řádu ČSCH. 
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Jaké další úkony je po volbách zapotřebí provést? 

 

Veškeré nižší organizační složky po volbách musí zajistit soulad mezi aktuálním složením statutárních, a 

případně dalších, orgánů svých spolků a údajů zapsaných ve spolkovém rejstříku. Veškeré změny se provádějí 

cestou Sekretariátu ÚVV ČSCH prostřednictvím formulářů určených ke změnám těchto údajů. Podání musí 

zasílat i organizace u kterých výbor zůstává ve stejném složení – musí aktualizovat další volební období. Tyto 

dokumenty (k dispozici jsou na webu ČSCH) již řada pobočných spolků využívá a Sekretariát ÚVV ČSCH je 

připraven veškeré změny ve spolkovém rejstříku zabezpečit. Změny v elektronické databázi členů ČSCH zajistí 

pověřený člen okresní organizace.  

V případě jakýchkoli dotazů se tedy neváhejte na pracovníky sekretariátu obrátit. 

 

 

 

 

 

S přátelským pozdravem 

 

 

 

Mgr. Ondřej Matouš, v.r. 

   Předseda ÚVV ČSCH 
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