Český svaz chovatelů, z.s.
Sekretariát ÚV ČSCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8
Tel. 284683441, fax 284681451, e-mail: sekretariat@cschdz.eu, http://www.cschdz.eu
IČ 00443204, DIČ CZ00443204, IDDS: rstrfew, Bankovní spojení: KB Praha 9 č. účtu: 635081/0100

Vyhlášení voleb na/do:
- Předsedu/ předsedkyni ÚVV ČSCH
- Místopředsedu/ místopředsedkyni ÚVV ČSCH
- Předsedu/ předsedkyni ÚKK ČSCH
- Předsedu/předsedkyni rozhodčí komise ČSCH
- Členy/ členky rozhodčí komise ČSCH
Číslo jednací:

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Ing. Kroft Mir.

Dne:

5. 2. 2019

Vážení přátelé,
V souladu s přijatým usnesením XXVII. VH 2018 vám tímto zasíláme některé aktuální
informace.
VOLBY 2019
Volby proběhnou na XXVIII. VH 2019. V samostatných dokumentech posíláme formuláře
určené kandidátům do funkcí vyhlášených voleb (viz. výše). Termínový kalendář pro
odevzdání kandidátních listin v písemné podobě a příslušnými náležitostmi je uveden níže.
Ústřední výkonný výbor v souladu usnesením XXVII. VH ČSCH a schváleným Volebním
řádem ČSCH vyhlašuje volby:
A) na funkce:
- Předseda/předsedkyně ÚVV ČSCH
- Místopředseda/místopředsedkyně ÚVV ČSCH
- Předseda/předsedkyně ÚKK ČSCH
- Předseda/předsedkyně rozhodčí komise ČSCH
B) do orgánu:
- rozhodčí komise ČSCH – člen/členka
 Návrhy
kandidátů
na
předsedu/předsedkyni
ÚVV
ČSCH,
místopředsedu/místopředsedkyni ÚVV ČSCH, předsedu/předsedkyni ÚKK ČSCH,
předsedu/předsedkyni ÚRoK ČSCH a členy/členky ÚRoK v písemné podobě na
předepsaném formuláři, s předepsanými stanovisky členských schůzí příslušných ZO
ČSCH a příslušných konferencí územních organizací, resp. Členských schůzí
specializovaných ZO ČSCH a v tomto případě ústřední konference delegátů příslušné

chovatelské sekce, musí být doručeny do Sekretariátu ÚVV ČSCH do 30. 6. 2019 do
15:30 hod..
 Volba předsedy/předsedkyně ÚVV ČSCH, místopředsedy/místopředsedkyně ÚVV
ČSCH, předsedy/předsedkyně ÚKK ČSCH, předsedy/předsedkyně a členů/členek
ÚRoK ČSCH se řídí ustanovením Stanov ČSCH.
 Pro přípravu voleb do ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH, ÚRoK ČSCH ustanoví ÚVV
tříčlennou komisi pro přípravu voleb. Komise pro přípravu voleb kontroluje
náležitosti návrhů kandidátních listin jednotlivých kandidátů. Neúplné kandidátní
listiny vrátí komise kandidátům k odstranění nedostatků s 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.

Tento dopis včetně příloh je zároveň publikován na www.cschdz.eu

S přátelským pozdravem

Ing. Miroslav Kroft, v.r.
předseda ÚVV ČSCH

Ing. Václav Krůta, v.r.
místopředseda ÚVV ČSCH

