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osobních nákladů, občerstvení na 
schůzích, osobních paušálů a tím 
jejich navyšování na úkor ostat-
ních položek rozpočtu a nepřekro-
čit rozpočtované náklady v daném 
roce jako celku. 

V příjmové části musíme dodr-
žovat platební morálku, být zod-
povědní sami k sobě a okolí, do-
držovat pravidla daná v souladu se 
Stanovami ČSCH a následně při-
jatými vnitrosvazovými směrnice-
mi. Musíme důsledně dodržovat 
smlouvy ve vztahu k obchodním 
partnerům, nájemníkům, zefektiv-
nit pronájem, výběr nájmů a dohlí-
žet na plnění příjmové části rozpoč-
tu, nepřipustit pohledávky po lhůtě 
splatnosti, to znamená dohlížet na 
včasné placení nájmů, popřípadě 
včas zahájit vymáhání u neplatičů. 

Tyto kroky byly započaty začát-
kem roku 2011 a musíme v nich 
pokračovat i v letech následujících, 
tato cesta bude dlouhá, náročná 
a věřím, že brzy přinese první ovoce.

Abychom mohli mluvit o lepší 
budoucnosti v návaznosti na při-
jatá úsporná opatření, která přija-
li a schválili členové ÚV ČSCH na 
svých jednáních, je nutné na zá-
kladě usnesení VH ČSCH z roku 
1998 navýšit členské známky na 
rok 2013 o míru inflace za rok 
2008, 2009, 2010 a předpoklad 
roku 2011 na částku 290,- Kč za 
dospělého člena a mladého cho-
vatele na částku 165,- Kč. 

Další návrh se týká navýše-
ní členské známky s odběrem 
časopisu Chovatel na rok 2013 
na částku 750,- Kč za dospělé-
ho člena a mladého chovatele na 
částku 625,- Kč. Za zmínku sto-
jí krátké zamyšlení a návrat do 
roku 2006, kdy časopis Chova-
tel měl 40 stran a předplatné bylo 
39,- Kč/číslo. V roce 2010 měl 

časopis již 80 stran a předplat-
né pro členy ČSCH bylo po ode-
čtení členské známky pouhých 
25,- Kč/číslo, v roce 2011 došlo 
ke snížení stran na 64, cena před-
platného byla zachována 25,- Kč/
číslo. Tento nepoměr oproti roku 
2006 má taktéž za následek ztrá-
tu, která zatěžuje rozpočet ČSCH. 
V oblasti nákladů tisk časopisu 
Chovatel dochází od č. 1/2012 
ke změně tiskárny (Tiskárna PO-
LYGRAF, s.r.o.) a náklad opro-
ti lednu 2011 představuje úsporu 
o 41 000,- Kč/číslo-měsíc (leden 
2011 částka 157 000,- Kč/číslo-
-měsíc, leden 2012 pak 106 000,- 
Kč/číslo- měsíc) za rok je to úspo-
ra 492 000,- Kč. 

V souvislosti s krytím předpo-
kládaného navýšení výdajové čás-
ti rozpočtu v příštím roce souvi-
sející s účastí našich chovatelů na 
EV v Lipsku a zastoupením ČSCH 
a pokrytím započaté modernizace 
nemovitostí v oblasti úspor ener-
gií předloží ÚV ČSCH Valné hro-
madě ČSCH také návrh na účelo-
vou členskou známku na rok 2012 
ve výši 100,- Kč pro dospělého 
člena ČSCH. Tato účelová znám-
ka předpokládá pokrytí ztrátové-
ho rozpočtu roku 2012 ve výši 
–1 469 974,- Kč, a to především 
pokrytí započaté modernizace ne-
movitostí v oblasti úspor energií ve 
výši 1 000 000,- Kč (750 000,- Kč 
výměna oken v budově Maškova 3, 
Praha 8-Kobylisy) a pokrytí pláno-
vaných nákladů na podporu účasti 
na Evropské výstavě drobného zví-
řectva (doprava, příspěvek na klec-
né) 370 000,- Kč.

Tolik v krátkosti k důvodům, 
které nás vedou k návrhu nepopu-
lárních opatření.

 MARTIN KABÁT, DiS., 
generální sekretář ČSCH

Vážené chovatelky, chovatelé, přátelé,Vážené chovatelky, chovatelé, přátelé,

teď, když usedám k psaní tohoto 
článku, někteří z Vás už mají k dis-
pozici Fakta 2010, která byla ro-
zeslána členům ÚV ČSCH, ÚRK 
ČSCH, předsedům ÚOK ČSCH, 
KS ČSCH, OO ČSCH a násled-
ně pak byla Vámi předána všem 
členům ČSCH k prostudování. 
Byl jsem členy ÚV ČSCH pově-
řen, abych na XIX. Valné hroma-
dě ČSCH, která se bude konat dne 
26. listopadu 2011 v Praze, před-
nesl zprávu o hospodaření ČSCH 
v roce 2010 a předložil plán roz-
počtu na rok 2012. V roce 2009 
byl na Valné hromadě ČSCH před-
ložen plán rozpočtu na rok 2010 
jako vyrovnaný, obdobně tomu 
bylo i o rok později. Tento záměr se 
však nepodařilo naplnit, a to proto, 
že došlo k řadě ani ne tak pochy-
bení, jako získání zkreslených in-
formací a podkladů, a také to bylo 
způsobeno neznalostí prostředí 
u nově zvolených funkcionářů. 
Můj příspěvek není zaměřen k pro-
blému Mandátní smlouvy s Lab-
skou investiční, a.s., ani k otázce 
nedostatků zjištěných ÚRK ČSCH 
a jejich následnému řešení. Chci 
navázat na svůj článek, který byl 
zveřejněný v časopisu Chovatel č. 
5/2011 po mém zvolení do funk-

ce generálního sekretáře ČSCH. 
V úvodu svého příspěvku jsem vy-
týčil směr, a to především směr fi-
nančních úspor (snížení počtu za-
městnanců Sekretariátu ÚV ČSCH, 
ekonomicky dostat časopis Cho-
vatel do černých čísel nebo se 
k nim alespoň přiblížit). Zaměst-
nanci Sekretariátu ÚV ČSCH, čle-
nové ÚV ČSCH a členové ÚRK 
ČSCH společně hledají východis-
ko, pravidla, odstraňují zlozvyky 
z minulých období a v neposled-
ní řadě hledají možnosti, jak eko-
nomiku ČSCH dostat do kladných 
čísel. Tato započatá cesta, kte-
rá je členskou základnou kritizo-
vána (důvodem je například evi-
dence členů, objednávky kroužků 
především členy klubů přes jejich 
ZO ČSCH, a tak by se dalo pokra-
čovat), přinese výsledky až v roce 
příštím. Proto jsem považoval za 
správné popsat ztrátu roku 2010 
právě ve Faktech 2010, která byla 
před zdaněním -2 804 803,04 Kč. 
Odpisy základních prostředků či-
ní 1 532 663,02 Kč, tedy může-
me mluvit o účetní ztrátě ve výši 
–1 272 140,02 Kč. 

Abychom nadále o tomto moh-
li mluvit a připravit vyrovnaný roz-
počet, musíme vytvořit rovnováhu 
mezi příjmy na straně jedné a vý-
daji na straně druhé. Ve výdajové 
části je nutné provést úsporu v ná-
kladech energií (modernizovat za-
staralé rozvody vody, přehodno-
tit tarify elektrické energie, provést 
výměnu – rekonstrukci vytápění – 
radiátorů, provést výměnu oken 
a zateplení objektů), dodržovat 
rozpočtovou kázeň, dodržovat po-
ložkový rozpočet tak, jak je před-
ložen v rozpočtu pro rok 2012, 
minimalizovat změny v přesunu 
mezi jednotlivými položky rozpoč-
tu, nedovolit přesuny do položek 

Několik rad  
pro  začínající  
teraristy

MĚSÍČNÍK ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
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Cena 59 Kč Předplatné 50 Kč Cena  3,50 €  Předplatné 2,19 €

Pište čitelně hůlkovým písmem. 
Platí pouze pro adresu dodání v ČR. 

✃

Vyplňte vpravo vytiš-
těný kupón a zašlete nám 
jej poštou na adresu Maš-
kova 3, Praha 8-Kobylisy, 
případně e-mailem (cho-
vatel@cschdz.cz) či faxem 
(284 681 451). My vám 
na oplátku zašleme na vaši 
adresu první číslo Chovate-
le a dárkový certifikát (abys-
te je mohli obdarovanému 
předat sami) spolu se slo-
ženkou na úhradu předplat-
ného. Obdarovanému pak 
budeme celý rok pravidelně 
zasílat náš časopis.

Předplatné časopisu CHOVATEL 
JAKO VÁNOČNÍ DÁREK 
To je určitě dobrý nápad! Dárek, který potěší nejen pod 
stromečkem, ale po celý rok – každý měsíc znovu! 

Jak to zařídit? 

Jméno obdarovaného:  .......................................................................

..........................................................     Člen ČSCH:     ano    ne 

Ulice, č.p.:  .........................................................................................

Město, PSČ:  ......................................................................................

Jméno dárce:...................................................................................... 

...........................................................................................................

Ulice, č.p.: ..........................................................................................

Město, PSČ:  ......................................................................................

                                                          .................................................. . .
 Podpis 


