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Program schůze: 

1. Zahájení – volba mandátové a návrhové komise, zapisovatelů a ověřovatelů 
2. Schválení programu a volebního řádu 
3. Volby do výboru SO a kontrolní komise – představení kandidátů a volba 
4. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí 
5. Navržení kandidátů do vyšších organizačních struktur ČSCH 
6. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH 
7. Diskuze 
8. Závěr 

Zahájení 
Schůzi svolala Markéta Čacká, která ji i vedla. Přítomno fyzicky nebo na základě plné moci 
bylo 21 členů z celkového počtu 25 (tedy těch, kteří měli uhrazeny členské příspěvky ke dni 
konání schůze). Prezenční listina je přílohou č. 1. 
Jako zapisovatel byla zvolena A. Máčiková, ověřovatel zápisu M. Převrátilová. Mandátovou a 
zároveň návrhovou komisi tvořili K. Dřevová, L. Kovářová a B. Vondráčková (předseda). 
Volební komise ve složení M. Čacká (předseda), V. Rožníčková a P. Koťátková. Zvolení bylo 
jednomyslné. 
Schválení programu a volebního řádu 
Proběhlo jednohlasně. 
Volby do výboru SO a kontrolní komise 
Volební komise představila kandidáty do výboru SOCHP a do kontrolní komise SOCHP. Bylo 
rozhodnuto, že kandidáti se voleb zúčastní jako jeden tým ve složení M. Čacká, předseda, P. 
Koťátková, jednatel, V. Rožníčková, pokladník. Kontrolní komise – předseda M. Švrčková, H. 
Hanusová – Lužná, J. Drncová. Jiný tým se k volbám nepřihlásil. Hlasovalo se vhozením 
volebního lístku do volební urny, mandátová a návrhová komise spočítala hlasy a oznámila, 
že složení výboru a kontrolní komise bylo zvoleno plným počtem hlasů, nikdo nebyl proti, 
nikdo se nezdržel hlasování. 
Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí 
Jako delegát na aktiv ÚOK byla jednohlasně zvolena V. Rožníčková, jako náhradník byla 
schválena B. Belešová. 
Navrženů kandidáti do vyšších organizačních struktur ČSCH 
Jako kandidáti do ÚOK byly nominováni M. Čacká, A. Máčiková, P. Koťátková a jednomyslně 
odsouhlaseny. Do kontrolní komise ÚOK byla nominována L. Kovářová a schválena plným 
počtem hlasů, jako druhá B. Belešová, schválena 20 hlasy, 1 byl proti, žádný se nezdržel 
hlasování. Kandidátem do ÚVV ČSCH byl nominován O. Vanča, bohužel nesplňoval všechny 
podmínky a nebyl schválen nikdo. 
Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH 
Navržena a jednohlasně schválena byla M. Čacká. 
Diskuze 
Bylo navrženo, aby se vydával novým členům certifikát o platbě, ale nakonec bylo shledáno, 
že současný systém potvrzení e-mailem je vyhovující.  
Členové byli opět informováni o nových členských číslech, změnou dotčení členové budou 
řešeni individuálně. 
Závěr 
Po krátké diskuzi byla schůze ukončena v 16:00. 
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