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Nižší organizační složky ČSCH 

 
 
Číslo jednací:   Vaše č.j./ze dne:   Vyřizuje/linka:  Dne:  

620/2017              Ing. David Rameš         21. 6. 2017 

 

 

Aktuální informace 
 

  

Vážení přátelé, 

 

v souvislosti s některými přijatými usneseními Ústředním výkonným výborem ČSCH a 

vnitřními organizačními záležitostmi se na vás tímto dopisem obracím, abych vás o těchto 

skutečnostech souhrnně informoval. 

 

Formuláře na objednání kroužků 

Přílohou tohoto dopisu jsou formuláře na objednání nánožních kroužků pro drůbež a holuby 

na rok 2018. Pro objednávky drůbežích kroužků velikosti 32 je zapotřebí použít zvláštního 

(rovněž přiloženého) formuláře, protože tyto dodává rozdílný výrobce. Důrazně 

upozorňujeme na dodržení termínů uvedených ve formulářích. 

 

 

Žádosti o podporu adresované ústředním orgánům státní správy 

V reakci na některé případy, kdy nižší pobočný spolek chybně žádal o poskytnutí podpory 

ústřední orgán státní správy, přijal ÚVV ČSCH usnesení č. 16/ÚVV 17/3/4/1. Jeho smyslem 

je zejména koordinace postupů v případě předkládaných žádostí tak, aby se předem vyloučila 

jejich neopodstatněnost. Ve většinových případech může být žadatelem ústředního orgánu 

státní správy o podporu pouze hlavní spolek, proto je nezbytné, aby byl hlavní spolek o 

takovém kroku minimálně informován, či lépe ho koordinoval. V jakýchkoli pochybnostech 

se doporučuje kontaktovat Sekretariát ÚVV ČSCH.  

Výše uvedené se nicméně nevztahuje na žádosti typu „záštit“, nebo veškerých žádostí na 

místní či regionální úrovni. 

 

Zrušení pobočných spolků 

V nedávné době byly okresům rozeslány seznamy k 31. 12. 2016 nezapsaných, ale zároveň 

dle soudní evidence nezlikvidovaných pobočných spolků.  

Je nutné uvést rozdíl mezi vžitým pojmem „zánik“ a zákonem uváděným „zrušením spolku“. 

V případě ukončení činnosti spolku z různých důvodů uvedených ve Stanovách ČSCH (a 

v souladu s občanským zákoníkem) je nicméně zapotřebí tento spolek před vlastním soudním 

zrušením i zlikvidovat. A to tím spíše, pokud tento spolek disponuje vlastním IČ. Spolky, 

které spadají do výše uvedeného, je tedy nutné pro řádný výmaz z evidence spolkového soudu 

(který nyní řeší přidělování IČ i jejich zániky) řádně zlikvidovat. Evidovány pak jsou zhruba 

tyto tři typy spolků:  

1. Spolky, které nedisponovaly vlastním IČ. Jedná se nestarší typy případů a likvidace 

zde není složitá, pokud byl řádně vypořádán majetek a spolek již prokazatelně žádným 



majetkem nedisponuje. Likvidaci provede likvidátor jmenovaný nadřízeným spolkem 

a samotné zrušení spolku je provedeno následně prostřednictvím hlavního spolku. 

2. Spolky, které disponovaly vlastním IČ, ale prokazatelně žádný majetek, ale ani 

závazky, nemají. Zde je nutné, aby opět nadřízeným spolkem jmenovaný likvidátor 

provedl několik administrativních úkonů (přesné pokyny ev. poskytne Sekretariát 

ÚVV ČSCH) a opět samotné zrušení spolku je provedeno následně prostřednictvím 

hlavního spolku. 

3. Spolky, které disponovaly vlastním IČ a nemají vypořádaný svůj majetek a 

závazky. Postup je v shodný s bodem 2, nad to ale musí likvidátor logicky vypořádat 

majetek a závazky. 

Podrobnější metodiku i některé vzorové formuláře naleznete na webu ČSCH v části 

„Registrace ČSCH“. V případě jakýkoli dalších dotazů se obracejte na pracovnici sekretariátu 

Kateřinu Popelkovou, 730 516 445, sekretariat@cschdz.eu.  

 

Pozn. Výše uvedené týkající se rušení pobočných spolků je řešeno legislativou již delší dobu. 

Proto byla podobně znějící výzva a postup například uveřejněna v časopise Chovatel již roce 

2007! 

  

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

 

 

 

 
S přátelským pozdravem  

 

 

Ing. David Rameš 

generální sekretář ÚVV ČSCH 

mailto:sekretariat@cschdz.eu
http://www.cschdz.ez/


Český svaz chovatelů, z.s. 
Ústřední chovatelská komise chovatelů holubů, Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy 

Tel.: 284684437, 284683454, fax: 284681451, e-mail: holubi@cschdz.eu, http://www.cschdz.eu 

IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, IDDS: rstrfew,Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100  

                V Praze dne 15. června 2017                                                                                                                                                                                                                  

 

URČENO - OO ČSCH a klubům, jež splnily podmínky usnesení č. 52/7/13m/2014 
VĚC - objednávka registračních kroužků pro HOLUBY na rok 2018 

 

Cena jednoho kroužku je 5,- Kč/ks včetně DPH. 

Objednávku nánožních kroužků pro holuby na rok 2018 odešlete nejpozději 

do 31. července 2017  
Později doručené objednávky budou vyřizovány jako doobjednávky. 

 

UPOZORNĚNÍ – OO ČSCH a kluby obdrží po zaslání objednávky fakturu. Ta musí být 

do termínu splatnosti uhrazena, jinak nebudou kroužky rozeslány.  

 

Cena jednoho doobjednaného kroužku je 7,- Kč/ks včetně DPH. Termíny pro 

doobjednání kroužků: do 15. 1. 2018, do 15. 3. 2018, do 15. 5. 2018 a do 15. 6. 2018 

(kroužky proto doobjednávejte s dostatečným předstihem). 

 

 
Odešlete nejpozději do 31. července 2017 na adresu: ČSCH, ÚCHK chovatelů holubů, Maškova 3,  

182 53 Praha 8 - Kobylisy (nebo sken s razítkem zašlete e-mailem na adresu: holubi@cschdz.eu) 

 

OO ČSCH (KLUB) ........................................ závazně objednává reg. kroužky pro holuby na rok 2018 

 

VELIKOST POČET VELIKOST POČET 
7  10  

8  11  

9  12  
 

Celkem všech kroužků ............................................................ 

Kroužky zašlete na adresu: 

                     

Příjmení, jméno ............................................................................................................................ 

 

Adresa +  PSČ .............................................................................................................................. 

 

Telefon ........................................................e-mail: .................................................................... 

 

Razítko + podpis ...................................... 

 

Adresa pro fakturaci: (jednotná adresa pro OO ČSCH na vystavování všech faktur) 
 

Příjmení, jméno............................................................................................................................. 

 

Adresa + PSČ............................................................................................................................... 

 

Telefon ........................................................e-mail: .................................................................... 



Český svaz chovatelů, z.s. 
Ústřední chovatelská komise chovatelů drůbeže, Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy 

Tel.: 284683454, fax: 284681451, e-mail: drubez@cschdz.eu, http://www.cschdz.eu 

IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, IDDS: rstrfew, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100  

                                                                                                                    V Praze dne 15. června 2017                                                                                                                                                                                                                 

 

URČENO - OO ČSCH a klubům, jež splnily podmínky usnesení č. 52/7/13m/2014 
VĚC - objednávka registračních kroužků pro DRŮBEŽ na rok 2018  

Cena jednoho kroužku je 5,- Kč/ks včetně DPH. 

Objednávku nánožních kroužků pro drůbež na rok 2018 odešlete nejpozději 

do 31. července 2017  
Později doručené objednávky budou vyřizovány jako doobjednávky. 

 

UPOZORNĚNÍ – OO ČSCH a kluby obdrží po zaslání objednávky fakturu. Ta musí být 

do termínu splatnosti uhrazena, jinak nebudou kroužky rozeslány.  

Cena jednoho doobjednaného kroužku je 7,- Kč/ks včetně DPH. Termíny pro 

doobjednání kroužků: do 15. 1. 2018, do 15. 3. 2018, do 15. 5. 2018 a do 15. 6. 2018 

(kroužky proto doobjednávejte s dostatečným předstihem). 
Odešlete nejpozději do 31. července 2017 na adresu: ČSCH, ÚCHK chovatelů drůbeže, Maškova 3,  

182 53 Praha 8 - Kobylisy (nebo sken s razítkem zašlete e-mailem na adresu: drubez@cschdz.eu) 

 

OO ČSCH (KLUB) ......................................... závazně objednává reg. kroužky pro drůbež na rok 2018 

Velikost 

 

Kusů Velikost Kusů 

27  

 

16  

24 

 

 15  

22 

 

 13  

20 

 

 11  

18 

 

 9  

 

 

7 (na křepelky)  

 

Celkem všech kroužků......................................................................................................... 

Kroužky zašlete na adresu:                      

 

Příjmení, jméno............................................................................................................................. 

 

Adresa + PSČ................................................................................................................................ 

 

Telefon........................................................E-mail:...................................................................... 

 

Razítko + podpis...................................... 

 

Adresa pro fakturaci: (jednotná adresa pro OO ČSCH na vystavování všech faktur) 
 

Příjmení, jméno............................................................................................................................. 

 

Adresa + PSČ................................................................................................................................ 
 

Telefon........................................................E-mail:......................................................................  



Český svaz chovatelů, z.s. 
Ústřední chovatelská komise chovatelů drůbeže, Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy 

Tel.: 284683454, fax: 284681451, e-mail: drubez@cschdz.eu, http://www.cschdz.eu 

IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, IDDS: rstrfew, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 

635081/0100  

                                                                                                                    V Praze dne 15. 

června 2017                                                                                                                                                                                                                 
 

URČENO - OO ČSCH a klubům, jež splnily podmínky usnesení č. 52/7/13m/2014 
VĚC - objednávka registračních kroužků pro DRŮBEŽ na rok 2018  

 

Cena jednoho kroužku bude stanovena v závislosti na celkovém objednaném množství! 

Objednávku nánožních kroužků pro drůbež na rok 2018 odešlete nejpozději 

do 31. července 2017  
 

 

UPOZORNĚNÍ – OO ČSCH a kluby obdrží po zaslání objednávky fakturu. Ta musí být 

do termínu splatnosti uhrazena, jinak nebudou kroužky rozeslány.  

 

 

Odešlete nejpozději do 31. července 2017 na adresu: ČSCH, ÚCHK chovatelů drůbeže, Maškova 3,  

182 53 Praha 8 - Kobylisy (nebo sken s razítkem zašlete e-mailem na adresu: drubez@cschdz.eu) 

 

OO ČSCH (KLUB) ......................................... závazně objednává reg. kroužky pro drůbež na rok 2018 

Velikost 

 

Kusů 

32 
 

 

 

 

Celkem všech kroužků......................................................................................................... 

Kroužky zašlete na adresu:                      

 

Příjmení, jméno............................................................................................................................. 

 

Adresa + PSČ................................................................................................................................ 

 

Telefon........................................................E-mail:...................................................................... 

 

Razítko + podpis...................................... 

 

Adresa pro fakturaci: (jednotná adresa pro OO ČSCH na vystavování všech faktur) 

 

Příjmení, jméno............................................................................................................................. 

 

Adresa + PSČ................................................................................................................................ 

 

Telefon........................................................E-mail:......................................................................  

 

 
 

 


