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rád bych vás všechny tou-
to cestou pozdravil a v krát-
kosti informoval o aktuál-
ním dění v Českém svazu 
chovatelů. Máme za sebou 
dlouhé a složité, ale korekt-
ní a demokratické jednání 
Mimořádné valné hroma-
dy, která mění náš základní 
dokument – Stanovy ČSCH. 
Přijetí nových stanov před-

cházelo dlouhé, neúspěšné a drahé období vypracová-
vání nových stanov advokátní kanceláří za spolupráce 
některých členů bývalého ÚV ČSCH. Po několika slo-
žitých jednáních se to podařilo pracovní skupině pro 
přípravu stanov zvolené loňskou řádnou VH. Nové při-

jaté stanovy, které nabydou účinnosti od 1. 1. 2017, 
mj. zavádí upravenou terminologii některých svazo-
vých orgánů, upřesnění náplně činnosti svazových or-
gánů včetně jejich volby, ale hlavně dávají vše potřeb-
né do souladu s novým občanským zákoníkem. Nyní 
nastává období možnosti seznámení se s novými sta-
novami pro všechny zainteresované členy a funkcioná-
ře svazu, aby jejich teze mohly být naplněny v plném 
rozsahu v řádném volebním roce 2018. 

Vážení přátelé, dovolte mi, abych tímto vyjádřil své 
přesvědčení lepšího fungování našeho Českého sva-
zu chovatelů. Ale hlavně bych vám všem chtěl popřát 
pevného zdraví, radost z úspěšných odchovů a hodně 
osobní a chovatelské pohody prožité s dobrými přáteli 
a zvířecími miláčky v průběhu celého letošního roku.

Ing. VÁCLAV KRŮTA, místopředseda ÚV ČSCH

Vážení čtenáři časopisu Chovatel, 
 milí přátelé a chovatelé,
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