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Aktuální informace 3-2018
Vážení přátelé,
ve vazbě na některá přijatá usnesení Ústředním výkonným výborem ČSCH vám tímto zasíláme
některé aktuální informace.
Aktualizace údajů zapsaných ve spolkovém rejstříku
Připomínáme, že po uskutečnění voleb v jednotlivých pobočných spolcích či sekcích je
povinností aktualizovat údaje zapsané ve spolkovém rejstříku cestou Sekretariátu ÚVV ČSCH.
Sekretariátu se proto doručí listiny nutné k doložení rejstříkovému soudu. Oproti informaci
2-2018 rozeslané na nižší organizační složky se nicméně ve vazbě na změnu v metodice
zapisování rejstříkovým soudem je nutné opětovně dodat souhlasy zapisovaných osob i
v těch případech, je-li již tato osoba v rejstříku zapsána.
Je zapotřebí doložit tyto dokumenty:
• Výňatek ze zápisu z členské schůze, kterou se dokládá zvolení nového výboru
v identickém složení, nebo o zvolení výboru v jiném složení.
• Souhlas osoby zapisované do rejstříku s ověřeným podpisem, a to pro všechny osoby
zapisované do rejstříku.
• Souhlas s umístěním sídla (pokud se mění), s ověřeným podpisem majitele.
Veškeré formuláře jsou zveřejněny na webu ČSCH v sekci Registrace ČSCH.
Jen upozorňujeme, že je nutné použít formuláře na webu označené jako „po volbách“,
nikoli ty dříve distribuované.

Aktualizace údajů uvedených v programu Evidence členské základny
Po provedených volbách na všech stupních ČSCH zároveň příslušní administrátoři provedou
případné změny v programu Evidence. V souvislosti s usnesením ÚVV ČSCH č. 25/ÚVV
18/2/7/2 byla nově zpřístupněna možnost editace údajů v kartě organizace. V této kartě je pak
nutné aktualizovat případné nové statutární zástupce pobočného spolku. Podrobný postup je
uveden v nápovědě k programu.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se obou uvedených problematik se prosím obracejte
na pracovnice Sekretariátu ÚVV ČSCH Kateřinu Popelkovou (sekretariat@cschdz.eu, mob.
730 516 445) a Lucii Bernou (spolrejstrik@cschdz.eu, mob. 733 531 070).

CV Chovatel 2018
V souvislosti s přípravou celostátní výstavy Chovatel 2018, kterou i v tomto roce bude pořádat
Český svaz chovatelů ve vlastní režii, bude nezbytné opět zajistit obsazení všech nutných pozic
k bezproblémové přípravě i konání této naší vrcholové akce. Ať už se jedná o garanty expozic,
pokladní, kontrolory případně další. V této souvislosti ÚVV vyzývá zájemce z řad členské
základny, aby se v případě svého zájmu obrátili na hlavního garanta výstavy př. Lubomíra
Kesnera (zverimex@cschdz.eu, 723 212 994). Pořadatel zájemcům nabízí obdobné podmínky
jako v loňském roce, tj. vystavení 4 ks zvířat zdarma, předkupní právo na 1 ks prodejného
zvířete a úhradu hrubé mzdy ve výši 75 Kč/h odvedené práce.
CV „mláďat“ a Evropská výstava
V nejbližší době budou prostřednictvím svazového časopisu Chovatel a prostřednictvím webu
ČSCH publikovány podmínky a přihláška celostátní výstavy „mláďat“ v Olomouci a Evropské
výstavy drobného zvířectva v Dánsku. Podrobnosti budou opět zaslány i prostřednictvím
obdobné aktuální informace.
Tento dopis včetně příloh je zároveň publikován na www.cschdz.eu
S přátelským pozdravem
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