
Zpráva z Valné hromady 2005 

       Dne 5.března se uskutečnila Valná hromada ČGHSP. Z pověření Správního 
výboru ji zahájila paní Helena Voldánová v 10,10 hodin, která přivítala 72 přítomných 
členů a 2 hosty. Na začátku přednesla program Valné hromady, k němuţ nebyly 
připomínky a byl schválen hlasy všech přítomných.. Dále byla zvolena zapisovatelka 
paní Jaroslava Šimková, předseda volební komise pan Karel Dub, členové volební 
komise pánové Josef Jíša a Pavel Hnízdil, předseda návrhové komise pan Josef 
Kostner, členové návrhové komise pánové Rudolf Janda a Jiří Kratochvíl. Většinou 
hlasů byla schválena veřejná volba nového Správního výboru. 

     Zprávu  o činnosti a hospodaření Společnosti za rok 2004 přednesl pan Jan 
Podhola, předseda ČGHSP. Správní výbor, který působil jiţ třetí rok svého volebního 
období, se scházel pravidelně kaţdých 14 dní  /mimo letních měsíců/ a na základě 
stanového plánu projednával, řešil a zabezpečoval činnosti, zajišťující chod 
společnosti  a zajišťoval aktuální potřeby.         

    Prioritní pozornost, byla věnována členské evidenci a kontrole úhrad členských 
příspěvků, které tvoří rozhodující část příjmů, zajišťujících a umoţňujících činnost 
společnosti. I kdyţ  z celkového počtu 770 členů neuhradilo členský příspěvek 89 
členů, jedná se o významný pokrok oproti 260ti členům v roce 2003. Po zaslání 
upomínek jich 37 zaplatilo a 3 platby byly dohledány. Zbývajícím členům,  v souladu 
se Stanovami, bylo zrušeno členství. Předseda Společnosti se v této souvislosti 
znovu  obrátil  na členy a poţádal je, aby tuto skutečnost respektovali a uvědomili si, 
ţe zasíláním upomínek a vracením se ke kontrole úhrad jsou  čerpány nejen finanční 
prostředky Společnosti, ale i čas členů SV, který by mohl být věnován jiným 
aktivitám. 

     Z důvodu neplacení členských příspěvků a s přirozeným úbytkem 12 členů /úmrtí, 
ukončení členství pro vysoký věk či zdravotní stav/ došlo  v m. r. k úbytku členů, který 
nenahradil ani vstup 51 nových členů. Stav členské základny ke konci roku 2004 byl 
následující: z celkového počtu 1500 evidenčních čísel u individuálního členství bylo 
770 individuálních členů, z toho 3 zakládající, 9 čestných, 2 zemřelí, 10 ukončilo 
členství a 49 bylo členství ukončeno, tedy 709 členů, tj. o 9 členů méně neţ v 
předchozím roce, které bychom mohli nazvat „aktivními“.  U organizací bylo 
evidováno 85 organizací, z nichţ byly 4 pro povinné výtisky a 9 pro výměnu 
publikací. Zde se nám stále připomínají některé bývalé Okresní archivy ze 
středočeského kraje, které byly našimi členy a jimţ po začlenění pod SOA Praha bylo 
vedením členství zrušeno a nepodařilo se zajistit ani výměnu publikací. U nově 
přijatých členů oproti předchozím rokům nepřevládá  niţší věk, ale je zastoupeno  
celé  věkové spektrum, zatímco  přetrvávající  zájem o občanskou genealogii, je  
všeobecně historický a vlastivědný. 

     Stálý zájem o genealogii a heraldiku se projevuje především v korespondenci. Za 
loňský rok bylo evidováno 474 číselných jednotek doručených poštou, coţ znamená 
sice pokles v klasické korespondenci oproti m. r. roku  o 17%, ale přeliv nastal do 
korespondence v elektronické poště, který činil 415 jednotek, tzn., ţe v průměru byly  
čtyři jednotky denně /mimo letních měsíců/ korespondence k vyřízení.   



Jde o široký rozsah korespondence v klasické i elektronické formě, související 
s fungováním společnosti, kurzy, publikacemi atd., od dotazů rozsáhlého 
všeobecného rázu aţ po dotazy velmi odborné, badatelské. Převáţná část 
korespondence je vyřizována  do 14 dnů v intervalech mezi jednotlivými zasedáními 
SV, pokud se nejedná o  korespondenci vztahující se k společnosti či speciální, 
odborné dotazy, vyţadující časově náročná šetření. V oblasti zahraniční 
korespondence se jedná především o ţádosti  vyhledání údajů o předcích a 
identifikace erbů, které jsou předávány k vyřízení převáţně externím 
spolupracovníkům. 

     S vyřizováním administrativní agendy souvisí  archivace dokladů i jejich případná 
skartace. 

     Zájem o genealogii a heraldiku se projevil i v účasti na kurzech rodopisců 
pořádaných Společností. V loňském roce se uskutečnil jiţ 31.kurz pro začínající 
rodopisce a kronikáře, do kterého se přihlásilo 46 zájemců.. Posluchačům byla pro 
výuku poskytnuta Učebnice čtení a soubor přednášek na CD. Učební plán byl  kromě 
jedné přednášky dodrţen. Program přednášky z důvodu nedostavení se lektora byl 
nahrazen jinou. Přednáška "O vyuţití osobního počítače v genealogii" byla 
inovována  v souladu s novými poznatky a doplněna o vyuţití moderní vizuální 
techniky. V rámci přednášky "O rodinné a rodové kronice" byla uspořádána výstavka 
kronik, které poskytli jejich autoři nebo byly vypůjčeny z knihovny společnosti. 
Zpestření výuky se setkalo se značným ohlasem posluchačů. Kurz byl zakončen 
dvěma exkurzemi, a to do I.oddělení Státního ústředního archivu (nyní Národního 
archivu) a do Státního oblastního archivu Praha. Exkurze byly se strany vedení obou 
archivů perfektně zajištěny a seznámily   absolventy s konkrétními moţnostmi práce 
v archivech a archiváliemi. Začátkem letošního roku byl zahájen kurz pro pokročilé.. 
rodopisce, který nadále trvá. 

     Kaţdoročně pořádané Středečníky v Praze 1, Revoluční ul. se neuskutečnily, 
protoţe se v řadách členů ČGHSP nenašel nikdo, kdo by se ujal jejich organizace. 

            SV společnosti, veden snahou zajistit naplňování cílů společnosti a umoţnit 
zapojení co nejširší členské základny, zakládal v místech s největší koncentrací 
členů  pobočky. Z minulých let  přetrvávají  pobočky v Pardubicích, Plzni a Příbrami. 
Činnost uvedených poboček byla v hodnoceném období na různém stupni aktivity a 
odvíjela se vţdy od místních podmínek. Zajištění činnosti kaţdé pobočky vyţadovalo 
vysoké organizační schopnosti od jejího vedení, při současném neformálním a 
hlubokém zájmu ostatních členů o tuto činnost. Správní výbor jiţ delší dobu na 
internetových stránkách společnosti orientuje případné nové zájemce o genealogii a 
heraldiku z regionů právě na činnost těchto poboček.  

      Kromě výukové a přednáškové činnosti plní vzdělávací a informační oblast 
členské základny vydávaný časopis GHL. Ačkoliv se bezesporu podařilo splnit 
vytčený cíl co do vnější i vnitřní atraktivity časopisu, přetrvával v uplynulém období 
nadále závaţný nedostatek - termín vydání, přičemţ opoţdění 2. čísla bylo 
způsobeno komunikační závadou při předávání mezi spolu-pracujícími subjekty.  

     Do publikační činnosti, mimo vydávaný časopis, spadá i vydávání publikací. 
V loňském rocebylo pokračováno na přípravě Sborníku učebních textů pro začínající 



rodopisce, u nějţ bylo zapotřebí především provést obsahové a slohové sjednocení 
včetně aktualizace některých textů. Bohuţel objem práce se ukázal nečekaně velký a 
v závěrečné fázi dokončení došlo i k některým osobním problémům u člena ediční  
skupiny, proto se nepodařilo Sborník v předpokládaném termínu vydat. 

    Jako byla do Genealogických a heraldických listů zařazena rubrika informující 
členy o činnosti Společnosti, je další informovanost, zejména široké veřejnosti, 
realizována na vlastních internetových stránkách. Stránky plní především účel 
propagační, zviditelňují Společnost a pos-kytují základní informace pro potenciální 
nové členy.  Jejich „návštěvník“ zde nalezne základní fakta o Společnosti, zprávy o 
činnosti, anotace GHL, registrované osobní erby, výstavy, program kurzů, včetně 
odkazů na příbuzné stránky jako Genealogické a heraldické společnosti v ČR a 
Evropě, stránky Archivní správy, muzeí, knihoven ad. Ke konci loňského roku byl 
zaveden odkaz Stránky, aktualizované 2x měsíčně, zejména v návaznosti na schůze 
SV a jejich závěry patří k nejnavštěvovanějším mezi genealogicko-heraldickými 
společnostmi a od doby jejich zřízení,na podzim 98 došlo k téměř 100.000 
navštívením. Současně zřízená e-mailová adresa umoţňuje řadě zájemců 
pohodlnější a rychlejší způsob komunikace se Společností i rychlejší odezvu na své 
dotazy a přání.  

     Řadíme-li Internet mezi prostředky usnadňující komunikaci, rychlé odezvy a 
získávání infor-mací badatelské veřejnosti, nesmíme zapomenout i na další 
technologii, jakou je počitač a pouţi-telné genealogické programy. V rámci 
společnosti je této problematice věnována značná pozor-nost, coţ je mj. patrné i z 
 informací podávaných v GHL. Uplynulé období bylo pak věnováno především 
praktickému zkoušení genealogického programu BK 6.0, sběru zkušeností s jeho 
pouţíváním a jejich vyhodnocování, případně posuzování jiných genealogických 
programů. Prvotně úspěšně zahájený projekt Genea 2003 se v průběhu realizace 
dostal do určitých potíţí vyplývajících z poměrně náročného přepisu soupisu matrik 
SOA Praha do datových souborů i ne vţdy vstřícného pochopení vedoucích 
některých archivů. 

     Při pomoci členům zastává významné místo knihovna společnosti. Přesto, ţe se 
nepodařilo trvale zajistit knihovníka a zpřístupnění bylo řešeno zástupem předsedy,  
zavedený 1 výpůjční den v měsíci se ukázal jako dostačující, i kdyţ ho vyuţívá  
pouze jiţ ustálená skupina několika členů společnosti. Naproti tomu při dnech 
otevřených dveří je skladba návštěvníků velice pestrá a vyuţívají je kromě 
mimopraţských členů především zájemci o genealogii a společnost, kteří se o nich 
dozvídají na Internetu. Tyto dny se uskutečnily čtyři, vţdy v sobotu v době od 9 do 16 
hodin, přičemţ s otevřenou knihovnou byla zpřístupněna i kancelář společnosti a 
zajištěna sluţba podávající informace o společnosti, uloţení rodopisných fondů, 
způsobech bádání, kopírování materiálů, prodej publikací, ad.  Z publikací uloţených 
v knihovně se největšímu zájmu stále těšily autorské práce členů v podobě 
rodokmenů a kronik. Z dalších publikací to byly tradičně: rejstříky příjmení z berních 
rul, berní ruly, soupisy poddaných podle víry a starší časopisy společnosti.  

     Správní výbor věnuje velkou pozornost knihovně a uvolňuje značné částky oproti 
předchozím letům na její doplňování vhodnou literaturou. V loňském roce tato částka 
představovala opět 18 tis.Kč v přímých nákupech a 10.000 Kč výměnou a dary. 
Kromě jmenného a věcného rejstříku, přístupného v knihovně, byl zpracovaný a 



vydaný seznam publikací doplněn o přírůstky za rok 2003 a tvořil součást GHL 
1/2004. 

     Kromě zmíněných Dnů otevřených dveří byla po celý loňský rok (mimo letní 
měsíce) vţdy jednou v týdnu přístupná kancelář se stálou sluţbou. Této skutečnosti 
vyuţila řada členů i nečle-nů, kteří se telefonicky, ale častěji osobně (průměrná 
frekvence byla 4-5 návštěvníků) přišli informovat na činnost Společnosti a moţnosti 
členství, na způsob rodopisné práce, způsoby sestavování rodokmenů, postupy 
pátrání, ad., přičemţ přetrvává jiţ třetím rokem poţadavek na identifikaci erbů 
nalezených v rodinných pozůstalostech nebo předků rodu, údajných šlechticů a čtení 
starých textů. 

     V uplynulém období zajišťovali členové Správního výboru ještě další úkoly, ať jiţ 
vyplynuly z usnesení Valné hromady nebo závěrů schůzí SV. Jednalo se především 
o přípravu návrhu na novou strukturu ČGHSP a správního výboru, který byl sice ve 
SV projednán, ale bez jednoznač-ného závěru s tím, ţe podle něj bylo postupováno 
pro sloţení nového SV. Dále se jednalo o ustavení pracovní skupiny pro rozklad 
zákona o matrikách, kde byl tento rozklad zpracován a zaslán dotaz na Civilně-
správní úsek MV po vysvětlení některých ustanovení prováděcí vyhlášky ke 
zmiňovanému zákonu. 

     K dalším úkolům patřila i registrace osobních znaků. Moţnosti registrace osobních 
znaků, na-bídnuté veřejnosti, vyuţili v uplynulém období 4 zájemci. Z toho dva znaky 
byly vráceny k pře-pracování a 1 zaregistrován. 

     Mezi zajišťované činnosti patřilo i uspořádání výstavy o genealogii a heraldice 
spojené s přednáškou v  Muzeu v Písku na které bylo přítomno cca 50 posluchačů. K 
propagaci Společnosti poslouţil i televizní pořad Dobré ráno nebo vánoční 
rozhlasový pořad věnovaný rybám ve znacích měst a rodů a připravovaný článek v 
časopise Instinkt o genealogii. Řada ţádostí však musela být odmítnuta, protoţe se 
jednalo o jednoznačně senzacechtivé zaměření na známé osobnosti. 

     Obsah předloţené zprávy byl ve své většině odpovědí i na úkoly, které byly 
uloţeny minulou Valnou hromadou a byly splněny. Za částečně splněný lze 
povaţovat vypracování projektu pro výběr, pořizování a distribuci nahrávek z 
přednášek kurzů a středečníčků, kde byly pořízeny texty přednášek z kurzu na CD a 
předány posluchačům, rovněţ tak byl pořízen zvukový záznam přednášek z kurzu, 
který je k dispozici v kanceláři společnosti. Nebyly pořízeny nahrávky ze 
středečníčků; důvod je zřejmý, a nebyl vypracován způsob distribuce a úhrady. Nebyl 
splněn úkol o inicializaci a přípravě setkání genealogů a heraldiků ve spolupráci s 
MGHS a SGHS a pořádání středečníčků. 

    Dále předseda přednesl zprávu o hospodaření Společnosti za rok 2004. 
V loňském roce činily příjmy Společnosti 378, tis. Kč tj. oproti plánu na 135,4% a 
výdaje 259,0 tis. Kč, tj. 92,7% oproti plánu. Hospodaření tak skončilo přebytkem 
119,4 tis. Kč oproti plánovanému vyrovnanému rozpočtu.  

    V příjmové části činily nejvýraznější podíl členské příspěvky ve výši 221,8 tis. Kč, 
kdy při zachování stejné výše a zmiňovanému úbytku členů přesto došlo k 
nejvyššímu výběru za období posledních pěti let, tedy od doby posledního zvýšení.. 



Příspěvky jednotlivců dosáhly výše 198,0 tis Kč, coţ je o 36 tis.více neţ v 
předchozím roce, příspěvky organizací činily 23,8 tis. Kč a poklesly o 1,2 tis.Kč. 
Rozhodující podíl na příznivých příjmech měla především soustavná kontrola úhrad, 
zasílání upomínek a získání náhrady odpadlých členů členy novými a převáţně 
výdělečně činnými.  

     Druhou významnou poloţkou v příjmové části byl prodej publikací v částce 87,3 
tis.Kč na jehoţ výši měl rozhodující podíl prodej Učebnice čtení a soustavná nabídka 
ostatních publikací získávaných např.výměnou starých GHL. 

     Třetí významnou poloţku tvořil příjem za uskutečněný kurz pro začínající 
rodopisce ve výši 49 tis.Kč. Z ostatních příjmových poloţek následují poštovné 10,7 
tis.Kč, tj.úhrada poštovného adresáty), 3,3 tis.Kč úroky, 2,5 tis.Kč prodej starých 
ročníků GHL, 3 tis.Kč reklama a 0,5 tis.Kč registrace znaku. 

     Ve výdajové části činily nejvýraznější podíl náklady na tisk GHL ve výši 79,4 
tis.Kč. Následují pak poštovné 36,3 tis.Kč, 34,4 tis.Kč nájem, 7,1 tis.Kč balné, 6,9 
tis.Kč telefon, 18,0 tis.Kč nákup knih, 24,5 tis.Kč různé (které obsahuje např.1,8 
tis.Kč registrace domény, 3,7 tis.Kč pojištění majetku, 6,3 tis.Kč grafika GHL, 4,2 
tis.Kč přednášky, 2,3 tis.Kč dopravné, 4,1 tis.Kč pronájem učebny a sálu pro VH) a 
48,1 tis.Kč kancelářské potřeby, kde nejvyšší poloţku představuje nákup nové 
kopírky v ceně 33,7 tis.Kč.), Poslední výdajovou poloţkou jsou poplatky za vedení 
účtů ve výši 5,1 tis.Kč, které přes výhodné uloţení finančních prostředků jiţ třetí rok 
převyšují příjem z úroků. Koncem roku vyuţila Společnost moţnosti zařadit se u 
ČSOB do programu neziskových organizací, spočívajícím v neúčtování poplatku za 
vedení účtu. 

      Vynakládání finančních prostředků bylo hospodárné, o čemţ svědčí mj. celkový 
výsledek. Vzhledem k opoţděnému vydávání GHL však zůstává platba za číslo 3-
4/2004 k úhradě v roce 2005 a nebyla čerpána plánovaná částka na pořízení 
Sborníku, takţe při jejich úhradách by byl dodrţen vyrovnaný rozpočet. Nicméně je 
tak vytvořena finanční rezerva pro úhradu nákladů spojených s případným vydáním 
nových publikací. 

     Hodnota majetku společnosti se při likvidaci dvou nefunkčních kopírek a 
pořízením skeneru a nové kopírky zvýšila na 98,7 tis.Kč; hodnota kniţního fondu se 
pořízením nových 237 titulů formou nákupů, výměnou a dary zvýšila na 153,1 tis. Kč. 

  

    Závěrem svého vystoupení předseda pan Jan Podhola stručně zrekapituloval 
právě končící volební období. Správní výbor, byl zvolen na Valné hromadě v březnu 
2002 téměř ve stejném sloţení jako v předchozím období. Bylo to nejen proto, ţe 
členové projevili ochotu dále pracovat, ale ţe ve zmiňovaném období svým 
přístupem prokázali upřímný zájem o společnost a konkrétní prací pomohli odstranit 
řadu nedostatků a závad z předchozích let a dát společnosti nové impulzy pro její 
další rozvoj.  

     Řádné zavedení členské evidence, evidence úhrad členských příspěvků, 
transparentní vedení účetnictví, účelné vynakládání finančních prostředků, zavedení 



evidence a vyřizování korespon-dence, uspořádání administrativních a archivních 
záleţitostí v předchozím období vytvořilo podmínky pro řádný chod společnosti a 
soustředění se na rozvoj jejího zájmu, tj.na genealogii a heraldiku. Činnost v prvním 
roce tomu i nasvědčovala. Kromě jiţ plnění tradičních úkolů mezi něţ patřilo 
vydávání GHL, provoz knihovny a pořádání středečníčků a kurzů, byla intenzivněji 
zvýšena propagace společnosti prostřednictví výstav a zpráv ve sdělovacích 
prostředcích a na internetu. Postupně byly uspořádány výstavy v Berouně, Ţebráku, 
Chrástu u Chrudimi, Pelhři-mově, Velvarech, Klatovech, Tachově a Písku spojené 
převáţně i s přednáškami, které mnohé z posluchačů přivedly do řad členů 
společnosti. Ve sdělovacích prostředcích bylo několik pořadů o genealogii a 
heraldice v pořadech "Barvy ţivota" a "Dobré ráno" u ČT nebo "Prima jízda" u TV 
Prima, rozhlase v pořadech Radioţurnálu či před chvílí zmiňovaném pořadu o rybách 
ve znacích měst a rodů. V tisku pak byly uveřejněny články na stránkách časopisů 
Vlasta, Květy ad. Stránky společnosti na Internetu byly stále rozšiřovány o nové 
poloţky, z nichţ nejposlednější bylo "Hledání předků". 

     V oblasti vzdělávání bylo přistoupeno k razantní obsahové přestavbě 
prováděných kurzů a výsledkem bylo nejen logické uspořádání přednášek, ale 
podstatné zvýšení celkové úrovně před-stavované i ve větším počtu zájemců. Pro 
kurz začínajících rodopisců byla nepochybným přínosem i nově připravená a vydaná 
Učebnice čtení starých textů, která nahradila jiţ rozebraný Slabikář a čítanku. Také 
byly zahájeny práce na přípravě Sborníků přednášek pro oba kurzy, tj.pro 
začátečníky i pokročilé. Velkým přínosem, projevujícím se v účasti, byla tématická 
jedno-značnost a kvalita středečníčků i zavedené dny otevřených dveří, které 
rozšířily moţnosti vyuţití nejen knihovny společnosti, ale i přítomných členů SV ke 
konzultacím. Ke konzultacím slouţila i pravidelná sluţba v kanceláři společnosti, 
kterou vyuţívala řada zejména nečlenů. Právě nové moţnosti pouţití reprografických 
technik (xeroxové kopie a digitální fotografie) při studiu matrik a gruntovních knih 
vedly a vedou k pořízení kopií a následnému poţadavku po čtení zápisů. 

     Výše zmiňované činnosti s pomocí řádně vedené členské evidence působily na 
příliv nových členů i sledovanost členské základny, takţe se dařilo kompenzovat 
odchody a udrţovat počet členů na téměř stejné úrovni. Pozorovaný jev na kurzech, 
kam se hlásila i řada mladých posluchačů, potvrdily i statistické rozbory členské 
základny, kterou dnes tvoří 44% členů ve věku 61 let a více, 48% členů ve věku 31 
aţ 60 let a 8% členů ve věku 17 aţ 30 let. Převládají tedy členové v produktivním 
věku a tato skutečnost je s největší pravděpodobností příčinou, ţe na vlastní činnosti 
společnosti se podílí velice málo členů. Projevuje se to nejen na nedostatku 
příspěvků do GHL či poskytování vlastních prací pro prezentaci společnosti na 
výstavách, ale i na  dalších činnostech, které pak zajišťují především členové 
Správního výboru s nepočetnou skupinkou spolupracovníků, limitovaní rozsahem 
svého volného času. Pochopitelné pak je, ţe při zajišťování určené činnosti 
společnosti musely být některým úkolům určovány různé stupně priorit a podle těchto 
zařazovány a řešeny, coţ mělo i své negativní důsledky.  

     V prvé řadě se to začalo projevovat ve zpoţďování při vydávání GHL s následnou 
rezignací člena odpovědného za středečníčky. Z pracovních důvodů došlo k odchodu 
knihovníka. Přes veškerou snahu se nepodařilo zajistit pro tyto činnosti trvalého 
pracovníka a musely být řešeny buď provizorně (knihovna) nebo úplným zrušením 
(středečníčky). Z pracovních důvodů došlo i k rezignaci pracovníka zodpovědného za 



obsahovou přípravu GHL a opět muselo být přistoupe-no k provizornímu řešení. 
Proto si předseda dovolil konstatovat, ţe přes zajištění a provádění základních úkonů 
i dobré hospodaření a více neţ uspokojivé hospodářské výsledky, byla společ-nost 
po minulé období udrţována v dosaţené úrovni a nijak nebyly realizovány činnosti, 
které by ji pozvedly výš nebo rozšířily její poloměr záběru. 

     Přes toto sebekritické a poněkud neradostné konstatování poděkovat všem, kteří 
se na chodu Společnosti v minulém roce i uplynulém volebním období podíleli. Ne 
všechny úkoly se dařilo realizovat ke spokojenosti všech, měla by se však činnost 
jednotlivců podílejících se na chodu společnosti hodnotit komplexně. Je zapotřebí 
ocenit to, ţe se na chodu podíleli ve svém volném čase bez očekávání nějakého 
finančního ocenění. Proto mi dovolte, bych je ocenil alespoň morálně a poděkoval jim 
za vykonanou práci. 

Jmenovitě pak ocenil  a  poděkoval za  vykonanou práci členům SV. 

Jsou to členové SV –  

1. místopředseda p. Starý, zodpovědný za oblast přípravy a vydávání GHL, registraci 
znaků a vyřizování některých dotazů prostřednictvím e-mailu 

2. místopředseda ing. Stara zodpovědný za oblast poboček 

3. jednatelka pí. Voldánová, vyřizující veškerou běţnou korespondenci a  s velkým 
podílem na provozu Dní otevřených dveří a realizaci výstav 

4. pokladní pí.Lipoldová zajišťující finanční operace související s činností společnosti 

5. ing. Hásek zodpovědný za oblast přípravy a realizace kurzů a s rozhodujícím 
podílem na přípravě a vydání Učebnice čtení 

 6. p. Drozd zodpovědný za prezentaci Společnosti a Internet 

 7. pí. Jičínská po dobu svého působení ve SV za pořádání středečníčků 

  

Ze spolupracujících členů to jsou:  

- expedicient p. Nesrsta zajišťující expedici převáţné části objednávaných publikací 

- ing.Kurz ze skupiny PC zajišťující činnost této skupiny a   podílející se na propagaci 
genealogických programů 

- Mgr.Chobot zajišťující heraldické rešerše 

V neposlední řadě se jedná o všechny členy i externí pracovníky, kteří se zaslouţili o 
zdárný průběh kurzů a podíleli se na projektu Genea 2003. 



.     Zprávu revizní komise přednesl její předseda Ing . Milan Špirakus. Během roku 
2004 pracovala revizní komise ve sloţení: členové paní Blanka Čádová, paní Alena 
Pilátová a předseda Ing. Špirakus. Revizní komise podle stanov Společnosti 
prováděla kontrolu hospodářské činnosti a plnění úkolů  uloţených Valnou hromadou 
správnímu výboru . Revizní komise konstatovala, ţe všechny příjmy a výdaje byly 
řádně dokladovány, s finančním prostředky bylo úsporně a hospodárně nakládáno a 
komisí nebyla řešena ţádná stíţnost. Na základě zjištění doporučila revizní komise 
Valné hromadě vyjádřit souhlas s činností Správního výboru, s finančním 
hospodařením v roce 2004 a s jeho ostatními aktivitami. 

     Paní Voldánová poděkovala za přednesené zprávy a vyzvala přítomné členy 
k diskusi. Jako první se přihlásil do diskuse předseda Společnosti na základě 
poţadavku vedoucího pobočky z Příbrami k vyjádření dopisu, který rozesílal 
začátkem roku 2004 vedoucí pobočky v Čes.Budějovicích. Předseda řekl, ţe 
povaţuje záleţitost za uzavřenou a nehodlá se k ní podrobněji vracet. Zrekapituloval 
pouze sled událostí, který je doloţitelný materiály uloţenými v kanceláři Společnosti.  

     Jako druhý se do diskuse přihlásil pan Pavel Hnízdil, který se ve svém bádání 
zabývá první světovou válkou a informoval o práci a zkušenostech s Historickým 
ústavem armády ČR v Praze. 

       Jako třetí vystoupila paní Filoména Jičínská, bývalá členka správního výboru, 
která hodnotila práci správního výboru. Kriticky hodnotila nerealizování tzv. 
Středečníčků v m. r. v souvislosti se zpoţďováním vydávání časopisu GHSP. V té 
souvislosti doporučila zveřejnit opětně články z minulých ročníků časopisu, protoţe 
Společnost má řadu začínajících genealogů. 

    Čtvrtý v pořadí vystoupil pan Votápek, který doporučil otevření ČGHSP široké 
veřejnosti  prostřednictvím internetu. Domnívá se, ţe Společnost má rezervy k větší 
aktivitě, a to zejména prostřednictvím členů v produktivním věku. Doporučil zveřejnit 
na internetu: Stanovy ČGHSP   a Zápisy z jednání. 

     O další vystoupení se přihlásil pan Dr. T. Krůta, který přítomné informoval  o 
pokračujících pracích na projektu Genea 2003. Z 80 % byl dokončen SOA na 
Chodovci /přepis matrik do elektronické podoby/, spolupráce byla navázána s MZA 
v Brně a se SOA v Litoměřicích.. Dobrý kontakt byl navázán se SOA v Zámrsku, 
vyčkávací pozice je v SOA Třeboň. Problém je v jednání s ředitelem SOA Plzeň. 
Práce na projektu nejdou tak rychle, i kdyţ na nich pracuje 20 dobrovolníků. V dubnu 
t. r. by měl být zahájen ostrý provoz. Závěrem k této části příspěvku vyzval 
badatelskou veřejnost, aby se připojila k projektu. 

     Na závěr diskusního bloku vystoupil pan Jan Podhola v souvislosti s nadcházející 
volbou nového Správního výboru a Revizní komise. Protoţe se nepodařilo sestavit 
kompletní kandidátku SV - chyběl předseda, oba místopředsedové a jeden člen 
výboru - a po zkušenosti s fungováním SV v posledním roce, navrhl úpravu Stanov 
společnosti. Úprava spočívala v redukci členů SV na šest a moţnosti vykonávat v 
případě potřeby některé funkce ve výboru za úhradu. Rozvinula se široká diskuse 
zasahující formální i obsahovou stránku návrhu. Od poţadavku na rozeslání návrhu 
všem členům společnosti a vyčkáním na jejich vyjádření, předloţení prostřednictvím 
ustavené komise, která by návrh připravila, uvedení v soulad s celkovými 
ustanoveními Stanov, určením lichého počtu členů SV, rozšíření počtu členů SV, 
naopak sníţení počtu členů s vytvořením pracovních skupin, stanovení 



tzv.náhradníků, práce s lidmi, apod. Výsledkem diskuse bylo odsouhlasení návrhu s 
doplněním o rozhodujícím hlase předsedy při rovnosti hlasů v případech hlasování 
SV, změny označení jednatele na tajemníka a tzv. náhradníky. Protoţe nebyly další 
diskusní příspěvky, byl tento bod programu uzavřen. 

     V následujícím bodě paní Voldánové předloţila návrh SV na udělení Čestného 
členství a paní Blance Čádové za dlouholetou činnost ve společnosti, pomoc při 
zajišťování kurzů a valných hromad a zejména práci v Revizní komisi; panu Václavu 
Háskovi za dlouholetou činnost ve Správním výboru a především v oblasti výuky, tj. 
přípravě a realizaci kurzů, přípravě a realizaci Učebnice čtení a Souborů přednášek a 
panu Janu Podholovi za dlouholetou činnost ve společnosti a Správním výboru, 
zejména pak ve funkci předsedy s výrazným podílem na renesanci společnosti, 
zajišťováním její funkčnosti a propagace mezi laickou veřejností a zajištěním dobrého 
hospodaření a finanční stability. Dále pak Uznání za práci pro společnost paní Aleně 
Pilátové za dlouholetou činnost ve společnosti a práci v revizní komisi a panu Milanu 
Špirakusovi za dlouholetou činnost ve společnosti a práci ve funkci předsedy Revizní 
komise. Všichni jmenovaní se svou prací, pomocí a přístupem, bez ohledu na svůj 
čas či formu ocenění výrazně zaslouţili o naplňování poslání a cílů společnosti. 

     Dalším bodem programu VH byla volba nového Správního výboru a Revizní 
komise. Protoţe kompletní kandidátka byla na Revizní komisi, byla provedena 
nejdříve volba předsedy RK pana Milana Špirakuse (53 hlasy, 1 člen se zdrţel) a pak 
členů RK paní Petry Pánkové a Pavly Říhové 

(52 hlasy, 2 členové se zdrţeli). Protoţe se nepodařilo zajistit kandidáty do SV, byla 
předloţena nekompletní kandidátka - chyběl i po odsouhlasení úprav Stanov 
kandidát na předsedu a místopředsedu. Rozvinula se nová diskuse, kterou ukončil 
předseda volební komise pan Karel Dub racionálním přístupem. Oslovil bývalého 
předsedu pana Jana Podholu, zda by nebyl ochoten znovu kandidovat na předsedu, 
coţ on nakonec přijal. Dále oslovil přítomné, zda mají návrh na místopředsedu a 
kdyţ tento nebyl, oslovil jednotlivě kandidující členy do SV zda někdo z nich není 
ochoten vykonávat funkci místopředsedy. Nikdo z nich nebyl funkci vykonávat. 
Následně proběhla volba. Předsedou byl zvolen pan Jan Podholu (53 hlasy, l člen se 
zdrţel), místo místopředsedy zůstalo neobsazené, členy SV byli zvoleni paní 
Jaroslava Šimková, Helena Voldánové, pánové Martin Slaboch, Tomáš Krůta a 
dodatečně zařazený pan Václav Hásek (49 hlasy, 5 členů se zdrţelo). Za náhradníka 
byl zvolen pan Arnošt Drozd  (48 hlasy, 1 člen se zdrţel). 

     Po proběhlé volbě byla krátká přestávka, po níţ nově zvolený předseda pan Jan 
Podhola přednesl plán práce a plán hospodaření na nadcházející rok. 

  

    Závěrečné usnesení Valné hromady přednesl předseda návrhové komise pan 
Josef Kostner. 

  

Valná hromada ČGHSP 

- souhlasí po projednání  s přednesenou zprávou správního výboru o činnosti 
hospodaření a hospodaření ČGHSP za rok 2004 a celé volební období 



- souhlasí po projednání s přednesenou zprávou revizní komise o činnosti a 
hospodaření ČGHSP za rok 2004 a celé volební období 

- souhlasí se změnou Stanov ČGHSP v následující podobě: 

                                            

                                                   § 9 Správní výbor 

Odst. (3) – Správní výbor je volen valnou hromadou. Sestává z předsedy, 
místopředsedy, 

                   tajemníka, ekonoma, 2 členů a 1 náhradníka. Při hlasování při rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedy. S výjimkou předsedy a místopředsedy, 
volených vţdy individuálně, jsou členové správního výboru voleni na 
základěnávrhu společně, pokud by valná hromada neţádala volbu 
jmenovitě. 

                            

   § 11 Povinnosti jednotlivých členů výboru a dalších pověřených osob 

Odst. (3) -   Funkce vyplývající z Organizačního řádu i přidělené správním výborem 
jsou funkcemi čestnými. Správní výbor pro zajištění řádného chodu 
společnosti  můţe v případě potřeby rozhodnout o výkonu některé funkce 
za úhradu. 

  

- souhlasí s udělením absolutoria Správnímu výboru a Revizní komisi po skončení 
volebního 

   období 

- souhlasí s udělením Čestného členství paní Blance Čádové, panu Václavu Háskovi 
a panu 

   Janu Podholovi  a s udělením Uznání za práci pro společnost paní Aleně Pilátové a 
panu  

    Milanu. Špirakusovi 

- zvolila předsedou Společnosti pana Jana Podholu  

- místopředseda Společnosti nebyl zvolen 

- zvolila členy Správního výboru Společnosti: paní Jaroslavu Šimkovou, paní Helenu  

   Voldánovou, pana Martina Slabocha, pana Tomáše Krůtu, pana Václava Háska  



- zvolila za náhradníka pana  Arnošta Drozda       

- zvolila předsedu revizní komise pana Milana Špirakuse 

- zvolila členy revizní komise paní Petru Pánkovou a paní Pavlu Říhovou 

- schválila návrh rozpočetu na rok 2005 

    Celkový příjem: 344 000 Kč 

    Z toho:                 200 000 Kč  příspěvky (z toho 176 000 jednotlivci, 24 000 
organizace) 

                                          50 000 Kč  publikace 

                                           80 000 Kč  kurzy 

                                             8 000 Kč  poštovné 

                                             6 000 Kč  různé /GHL, úroky/ 

  

    Celkové výdaje:  571 000  Kč 

    Z toho:                100 000  Kč  GHL 

                                          20 000  Kč   balné 

                                          30 000  Kč   poštovné 

                                          35 000  Kč   nájem 

                                            6 000  Kč   telefon 

                                          15 000  Kč   nákup knih 

                                            5 000  Kč   oprava knih 

                                            5 000  Kč   kancelářské potřeby 

                                           20 000 Kč    kurzy 

                                          250 000 Kč   publikace /Sborník, Lat. – čes. Slovník/ 

                                            30 000 Kč   setkání genealogů 

                                            40 000 Kč   server, zejména pro Genea 2003 

     Hospodářský výsledek:                                        



             - 227 000 /bude pokryt rezervou z minulých let/          

  

- rozhodla o zachování členských příspěvků na rok 2006 ve stejné výši jako v roce 
2005, 

      tj. 30 Kč zápisné, 200 Kč u nevýdělečně činných členů, 300 Kč u výdělečně 
činných 

      členů, 350 Kč u organizací, 30 USD u mimoevropských států a 20 EUR u 
evropských 

      členů 

- uloţila správnímu výboru plnit úkoly dle přiloţeného plánu práce 

   Na úseku organizačním: 

1.      Vypracovat projekt pro výběr, pořizování, a distribuci audio nahrávek 
přednášek z kurzů a Středečníčků 

2.      Uskutečnit setkání genealogů a heraldiků 

3.      4x ročně zpřístupnit kancelář a knihovnu pro mimopraţské členy 

    Na úseku činnosti: 

4.      Uspořádat kurzy pro začínající a pokročilé rodopisce 

5.      Vydat soubor textů ke kurzům pro začínající rodopisce 

6.      Vydat latinsko-český slovník pro genealogy 

7.      Realizovat výstavu zaměřenou na propagaci genealogie a heraldiky 
spojenou s přednáškou 

8.      Pokračovat v práci na Soupisu genealogické a heraldické literatury 

9.      Doplňovat kniţní fond knihovny 

10. Zpracovat a vydat doplněk seznamu spolkové knihovny se stavem k 31. 12. 
2004 

11. Podílet se na realizaci projektu Genea 2003 

12. Dokončit rozklad Zákona o matrikách a iniciovat novelizaci zákona. 

  



     Po záverečném odsouhlasení usnesení Valné hromady, předsedající paní Helena 
Voldánová poděkovala všem přítomným, kteří setrvali aţ do konce za účast a Valnou 
hromadu ukončila v 15,00 hodin. 

 


