Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické
společnosti v Praze, z. s. ze dne 18. 3. 2017
Helena Voldánová, Martin Slaboch
Valnou hromadu v prostorách farního sboru Českobratrské evangelické církve v Korunní ulici v Praze na
Vinohradech zahájil místopředseda Tomáš Krůta a přivítal 57 přítomných členů. Po zvolení zapisovatelky
(Helena Voldánová) a návrhové komise (předseda Ing. Jiří Řezníček, členové Petr Hnízdil a Rudolf Janda)
byl navržen k odsouhlasení program Valné hromady. P. Karel Dub vystoupil s návrhem změny programu,
kde prosazoval změnu stanov ČGHSP a volby nového správního výboru. Argumentoval občanským
zákoníkem, kde je uvedeno, že pokud rezignuje více, než polovina členů právního výboru musí se konat
nové volby. Správní výbor oponoval platnými stanovami ČGHSP, podle kterých má mít správní výbor
předsedu, místopředsedu a nejméně 3 členy. V loňském roce byli postupně kooptováni 3 noví členové
správního výboru - pan Pavel Hnízdil, Roman Bláha a Ing. Zdeněk Chramosta a tím byl zajištěn řádný chod
správního výboru i celého spolku. Pan Dub častým vstupováním do průběhu hromady prodlužoval její
trvání, když nedodržoval stanovený časový limit pro vystoupení a často přecházel do osobní roviny.
Přítomní členové po jeho vystoupení upozorňovali, že sem nepřijeli z velké dálky, aby poslouchali
dohadování o programu. Pan Krůta upozornil, že se vše mohlo projednat předem, kdyby byl pan Dub
ochotný jednat předem se správním výborem. Předseda kontrolní komice Ing. Milan Špirakus podpořil
jednoznačně návrh správního výboru a vysvětlil přítomným členům situaci, která nastala ve správním
výboru v minulém roce. Při hlasování byl schválen původní program navržený správním výborem (43 pro,
6 proti a 8 se zdrželo).
Poté přednesl zprávu o činnosti předseda pan Martin Slaboch.

Zpráva o činnosti ČGHSP za rok 2016
Vážené členky a vážení členové,
vítám Vás na Vinohradech, na valné hromadě ČGHSP a děkuji Vám, že jste dnes na valnou hromadu přijeli
a máte zájem o činnost, ale i budoucnost našeho spolku. Scházíme se v tomto sále Farního sbor
Českobratrské církve evangelické již podvanácté. Moji povinností, jako předsedy, je Vás nyní seznámit s
naší činností za uplynulý rok 2016. Rok 2016 přinesl ČGHSP mnoho událostí, jak příjemných tak
nepříjemných. Těšit nás může nárůst počtu členů, celkové příjmy přes milion korun, výstavy, skvělá účast
na kurzech nebo vydání 4 čísel časopisu. Naprostá většina předsevzatých úkolů byla splněna. Nepříjemnou
situací byly neshody ve správním výboru, zejména ke stavu spolkové knihovny a práci knihovníka, a
následné odstoupení několika členů. Správní výbor postupně dobrovolně opustili v květnu Karel Gillich
(člen výboru od r. 2015) a Filomena Jičínská (od r. 2006), v červnu Karel Fous (od r. 2009), v září Alena
Dušková (od r. 2015) a v listopadu Daniel Lang (od r. 2008). Kooptováni byli do výboru dlouholetí členové,
kteří pro spolek udělali mnoho již v minulosti, Pavel Hnízdil, Roman Bláha (červnu) a Zdeněk Chramosta
(v prosinci). Na vás, účastnících valné hromady je jejich případné potvrzení za řádné členy správního
výboru. Členové správního výboru se scházeli ke schůzím po celý rok většinou každé 3 týdny. Schůzí se
zúčastňoval také předseda kontrolní komise Ing. Milan Špirakus. Členové výboru se tradičně střídali v
pravidelných pondělních službách v kanceláři, po vyhodnocení jejich návštěvnosti bylo rozhodnuto (za celý
rok přišlo pouze 69 lidí), zrušit každotýdenní dvouhodinové služby a zavést od 1. ledna 2017 služby 1x
měsíčně od 15 do 19 hodin. Abychom měli naše účetnictví v naprostém pořádku, vede ho od 1. ledna 2017
účetní firma Ekonomik s.r.o. se sídlem v Praze-Stodůlkách, s níž byla podepsána smlouva o vedení
účetnictví.
Členství
V roce 2016 jsme přijali 84 nových členů. Členství ukončilo 39 členů, z toho 7 členů zemřelo, 13 ukončilo
na vlastní žádost a 19 členům bylo ukončeno členství z důvodu neuhrazení členského příspěvku. Celkový
počet členů ke konci roku byl 913. Členskou základnu dále tvoří 77 organizací. S 27 organizacemi si časopis
vyměňujeme a 18 organizacím zasíláme povinný výtisk. Jistě nás všechny těší, že počet členů České
genealogické a heraldické společnosti v Praze k 31. 12. 2016 opět vzrostl, loni jsme měli 867 členů,
přírůstek činil 46 členů.
Knihovna
Knihovna Společnosti měla ke konci roku 10 633 knih a časopisů. Multimediální knihovna obsahovala 71
položek (DVD, CD ad.) Byla otevřena tradičně každé první úterý v měsíci, kromě letních měsíců července

a srpna, celkem tedy 10x a také během jedné soboty, kdy se konal Den otevřených dveří. Návštěvnost
knihovny kolísala mezi 10 a 20 badateli. V listopadu rezignoval po 8 letech knihovník Daniel Lang a od
prosince převzala knihovnu paní Jana Faltová a výpůjční doba se o dvě hodiny prodloužila, knihovna je
otevřena první úterý v měsíci od 15 do 19 hodin. Do knihovny docházel celý rok pravidelně vypomáhat
člen ČGHSP pan Jiří Výška a pan Roman Bláha. Děkujeme všem dárcům, kteří vloni do knihovny věnovali
knihy.
Na jaře bylo rozhodnuto, že se v knihovně provede celková inventura. Celková inventura
knihovního fondu se neprováděla minimálně 12 let, kontrolní komise kontrolovala jednou za rok
namátkově. Inventura celé knihovny byla provedena během několika dní v dubnu. Kontrolu knihovny
prováděli: za správní výbor: Filomena Jičínská, Karel Gillich, Alena Dušková, Karel Fous, Daniel Lang.
Martin Slaboch, Tomáš Krůta, z řad kontrolní komise Ing. Milan Špirakus, Zdeňka Bláhová, z řad členů
Karel Dub. Tato kontrola zjistila, že z 8 685 položek chybí 263, z nich 85 časopisů. Cena nedohledaných
položek činila 7 706 Kč. Protože se některé knihy následně v knihovně dohledaly a nepodařilo se vyřešit
duplicity, bylo rozhodnuto provést kontrolu znovu a dle vytištěných seznamů všech položek se signaturami.
Revize knihovny byla provedena od 25. srpna 2016 do 7. 11. 2016.
Druhou revizi prováděli členové správního výboru, členové kontrolní komise a členové:
Daniel Lang, knihovník
Martin Slaboch, předseda
Roman Bláha, člen
Helena Voldánová, členka správního výboru
Pavel Hnízdil, člen
Alena Dušková, členka správního výboru
Zdeňka Bláhová, členka kontrolní komise
Anton František Malinovský, člen
Ing. Jiří Výška, člen

(83 hodin)
(72 hodin)
(63 hodin)
(18 hodin)
(18 hodin)
(16 hodin)
(14 hodin)
(4 hodiny)
(3 hodiny)

Celkem bylo při revizi knihovny odpracováno 291 hodin.
Revize byla provedena u celého knihovního fondu spolkové knihovny a fondu multimediální knihovny.
Revize byla provedena na základě katalogu knihovny, který byl vytištěný podle jednotlivých sekcí
knihovny a v elektronické podobě v počítači. Revize proběhla dvoukolově:
a) vlastní inventura s dohledáváním chybějících titulů,
b) rozepisování hromadných evidenčních čísel na samostatná (časopisy).
Po dobu revize nebyly zapisovány nové přírůstky a byl omezen nákup nových knih.
VÝSLEDEK REVIZE:
Počet knihovních jednotek (fyzicky zkontrolovaných) k 7. 11. 2016:

10 121 ks

Nedohledané knihovní jednotky k 7. 11. 2016:

169 ks

Neodepsané jednotky (svázané časopisy Genealogické a heraldické listy) k 7. 11. 2016: 25 ks
Vyřazené jednotky (knihy a časopisy nesouvisející s genealogií a heraldikou) k 7. 11. 2016:236 ks
Celkový počet jednotek ve spolkové knihovně činil k 7. 11. 2016 celkem 10 121 ks knih, časopisů,
separátů, rodokmenů a plakátů.
Finanční ztráta nedohledaných 169 časopisů a knih činí 3 636 Kč (dle pořizovacích cen).
Multimediální knihovna ČGHSP k 7. 11. 2016:
Celkový počet DVD, CD, CD-ROM, VHS a MC
71 ks
Nedohledány 3 položky:
CD
Edice tolerančních přihlášek, Boleslavský, Táborský, Hradecký, Nakl. Veritas. Praha 2006
CD
Kronika obce Stodůlky I. Díl
MÚ Praha 13
2009
DVD Publikace skenované
2010

Následně byla přijata opatření, aby se zabránilo ztrátám v knihovně. Byl přijat nový knihovní řád,
prozatím pozastaveny Dny otevřených dveří, které přinášely největší nepořádek v knihovně.
Závěrem ke knihovně – odchody členů správního výboru nastaly kvůli neshodám k vedení knihovny.
Vedení se snažilo rozpory řešit smířlivě a spravedlivě ku prospěchu celé věci, Ale nepodařilo se
dosáhnout kompromisu. Následně po 2. inventuře bylo rozhodnuto o změně knihovníka a knihovníku
Danielu Langovi nabídnuta pozice nákupčího knih, ale tuto práci odmítl a rezignoval. Místy vyhrocená
situace kolem knihovny nás mrzí, zejména narušení do té doby velice přátelských vztahů, ale
k omezení aktivit společnosti nedošlo.
Dny otevřených dveří
Od roku 2000 jsme pořádali 2krát až 3krát ročně dny otevřených dveří. V roce 2016 se konal pouze jediný
DOD v sobotu 20.2., kdy nás zaskočilo rekordních 211 návštěvníků. Taková návštěva byla zajištěna jen
s vypětím všech sil obsluhujících členů a hlavně bylo obtížné udržet pořádek v knihovně, což následná
kontrola knihovny potvrdila. Další DOD jsme z těchto důvodů již nepořádali a rozmýšlíme formu jejich
dalšího pořádání.
Internetové stránky www.genealogie.cz
Internetové stránky pravidelně od roku 2008 aktualizuje místopředseda Tomáš Krůta, který připravuje
jejich novou podobu, kde bude spuštěna dlouho slibovaná „Osobní sekce“, kde členové najdou zajímavé
údaje a rodopisné pomůcky.
Pro aktuální zprávy využíváme od února 2011 vlastní profil na největší sociální síti Facebook. Členy
správního výboru i členy a dalšími příznivci genealogie jsou zde přidávány aktuální informace o akcích v
ČGHSP, ale i další různé zajímavosti z genealogie, heraldiky a historie. Některé články mají až 3000
zhlédnutí, čímž se dařilo výrazně informovat veřejnost o dění v rodopisu.
Profil na FB Genealogie Ústí nad Labem má i naše pobočka v Ústí se svými lokálními aktivitami.
Korespondence
Za celý rok 2016 došlo na naši adresu 196 fyzických dopisů nejrůznějšího obsahu, ale nejčastěji členských
přihlášek, odborných heraldických i genealogických dotazů, oznámení změny adresy a také časopisů
zaslaných do knihovny. Převážná část korespondence se odehrává v elektronické poště, kdy za celý rok
došlo 2272 e-mailových zpráv (r. r. 2015 bylo2528 a r. 2014 přišlo 1966 zpráv), s různými přáními, dotazy,
objednávkami knih a kurzů. Na všechny e-mailové zprávy je většinou téhož dne odpovídáno, pouze
složitější dotazy (hlavně z oblasti heraldicky) si vyžádají na vypracování náležité odpovědi několik dní.
Kurzy
V roce 2016 se konaly jednodenní kurzy v termínech 16.1. (27 účastníků), 13.2. (27 účastníků), 5.3. (29
účastníků), 7.5. (32 účastníků), 15.10. (24 účastníků) a 12.11. (26 účastníků). Jednodenní kurzy se konají
vždy ve školicím středisku InGarden v Praze 10- Strašnicích a pomáhají uspokojit hlavní zájem o rodopis
v Praze a okolí.
Základní kurz začínal 22.9.2016 a přišlo 33 účastníků, z nichž dokončilo 32 osob. Rozšiřující kurz začal
31.3.2016 opět s 33 účastníky. Vyslyšeli jsme volání po novém kurzu s cílem upevnění schopnosti čtení
kurentu. Jde o kurz v ceně 800 Kč, který pouze v 6 osobách procvičuje individuálně čtení starého písma.
Tento kurz se koná v kanceláři společnosti a vede jej zkušený archivář pan Jan Kahuda, náš člen. Ohlasy
na kurz jsou výborné, ale kapacita je omezená. Jedná se o sobotní termíny, a tak jsou místa krátce po
zveřejnění rychle obsazena. Pro členy děláme rezervace v případě zájmu. V roce 2016 se uskutečnil tento
kurz v termínech 22.10., 5.11. a 12.11., kapacita je omezena na 6 osob.
Celkem tedy za rok 2016 našimi kurzy prošlo 249 osob. Snažíme se kurzy dále vylepšovat a uvítáme další
náměty na obsah. I když nám vyrostla v Praze konkurence, můžeme směle konstatovat, že ČGHSP je lídrem
na poli vzdělávání v oblasti rodopisu v ČR. Tím plní jedno z hlavních poslání, které má ve stanovách
společnosti.
Časopis Genealogické a heraldické listy
Během roku 2016 se opět podařilo připravit, vytisknout a rozeslat všem členům 4 vydání časopisu.
Každé vydání mělo 128 stran. Pokračoval seriál úvodních článků o významnějších osobnostech českého
národa a jejich rodech. Otištěny byly tyto hlavní články:
● Libochovický rodák Jan Evangelista (Josef) Purkyně (1787–1869) a jeho rod (Viliam Anton Leysek)
● Kolébka císaře a krále Karla IV. (Pavel Hnízdil)
● K rodu skladatele Bedřicha Smetany (1824–1884) aneb výstava o jeho potomcích v Národním muzeu v
Praze (Jana Plecitá)
● Marie Janků-Sandtnerová (1885–1946), autorka slavné kuchařky, a její předkové (Lenka Nebeská)

Snad se i letos podaří získat 4 rodopisné články o zajímavých osobnostech našeho národa a jejich rodech.
Nadále vycházely dva dlouholeté heraldické seriály od Stanislava Kasíka o vývoji komunálních znaků a od
Arnošta Drozda „Osobnosti s erby“, v č. 4 vyšel již 30. díl. Redakční rada nyní pracuje v sestavě Ing. Mgr.
Martin Slaboch–vedoucí, PhDr. Vladimíra Hradecká, Karel Dub, Ing. Bc. Jan Oulík a Mgr. Jan Kahuda.
V roce 2016 byl zajištěn dotisk Učebnice pro začínající rodopisce a dotisk Učebnice čtení starých textů,
které se prodávají nejvíce.
Výstavy „Putování za předky“
Výstava „Putování za předky“ byl a v r. 2016 uspořádána na 2 místech. Od 19.5 do 12.6. v muzeu Napajedla
a od 4.6. do 31.10. byla ke shlédnutí v Městské knihovně v Kostelci nad Orlicí. Výstavy a besedy na nich
zajišťuje přes 10 let Helena Voldánová. Dopravu výstavních panelů zajišťuje Roman Bláha. Poprvé se
podařila spolupráce na výstavě s Moravskou genealogickou a heraldickou společností v Brně, vystaveny
byly dva nové jejich panely.
Osobní znaky
Během roku 2016 bylo odborně posouzeno, schváleno a zaregistrováno 45 nových osobních znaků č. 211až
č. 267 (loni bylo 56). K 31. 12. 2016 bylo u ČGHSP zaregistrováno celkem 257 osobních znaků, jako
obvykle v naprosté většině mužů. Znaky jsme započali registrovat v roce 2000, ale teprve v posledních
letech zájemců výrazně přibylo. Odborné posudky vypracovával a případné úpravy doporučoval náš člen a
heraldik Ing. Arnošt Drozd, spolu s heraldiky Karlem Chobotem a Antonem Malinovským. Zaregistrované
znaky i s popisy jsou pro všechny zájemce k prohlédnutí na našich webových stránkách v sekci Osobní
znaky.
Pobočka v Ústí nad Labem
Od roku 2014 působí naše jediná pobočka, a to v Ústí nad Labem. Místo v muzeu se severočeští členové
scházejí v Severočeské vědecké knihovně. Své kolegy jsme podpořili publikacemi do jejich příruční
knihovny nebo přednáškou Pavla Hnízdila na téma vojenství v rodopisu. Členové pobočky uskutečnili
několik přednášek o genealogii pro veřejnost. Aktivně se začal zapojovat zejména Ing. Lubomír Nový
z Roudnice nad Labem, který zájemce o rodopis učil v rámci univerzity třetího věku v knihovně v Roudnici
nad Labem a v Lounech. Koncem roku odstoupil ze zdravotních důvodů předseda pobočky p. Martin
Jeníček a měl by být proto zvolen nový předseda.
Skupina pro využití počítačů v genealogii
Skupina pro využití počítačů v genealogii se setkávala i v posledním roce každé 1. a 3. úterý v měsíci v
čajovně a kavárně U Božího mlýna v Salmovské ulici č. 15, Praha 2-Nové Město, a snažila se pomáhat
členům a dalším zájemcům s využíváním genealogických počítačových programů, ale i s heraldikou, neboť
se zde scházejí také heraldici. Návštěvnost nových zájemců o genealogický program BK-6 či BK-7 byla
tentokrát nulová. Návštěvnost kolísala od 1 až do 5 členů, pravidelnými návštěvník jsou zejména A. F.
Malinovský a Pavel Zach. Pouze na Vánoční besídku 2016, kde každý dostal i nějaký dárek pod náš tamní
stromeček a také nějaký dárek dal, přišlo postupně 10 lidí, členů i nečlenů ČGHSP.
Pokud se chcete jako členové v Praze setkávat s ostatními a vyměňovat si zkušenosti o rodopisu, je pro Vás
tato skupina vhodná, neboť se neprobírají jen počítačová témata.
Středečníky
V roce 2016 se v Kulturním středisku městské části Praha 1, v Revoluční ul. č. 5 uskutečnilo 16
přednášek. Návštěvnost byla celkem 406 posluchačů, z toho 335 členů a 71 hostů. Průměrná návštěvnost,
činila 25 posluchačů. Tento údaj svědčí o slušné úrovni a zájmu našich členů i jejich přátel.
Nejvyšší návštěvnost zaznamenaly v roce 2016 tyto 3 přednášky: Heleny Voldánové o natáčení 2. řady
cyklu Tajemství rodu v České televizi (39), Ing. Zdeňka Chramosty a Pavel Hnízdila: Pláč matky Čechie
(rovněž 39), JUDr. Lenky Nebeské o porodních babičkách (38 návštěvníků). Osvědčila se možnost přijít
na Středečník o hodinu dříve a popovídat si s ostatními členy.
V červnu skončila s vedením Středečníků pí Filomena Jičínská a od 2. pololetí se jejich přípravy ujal Pavel
Hnízdil. Na Středečníky byl zakoupen nový projektor a prezentér. Děkujeme všem příznivcům a vyzýváme
je, pokud mají zajímavé náměty, aby se přihlásili a aktivně zúčastnili jako přednášející.

Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi
Byla podána přihláška do Rady vědeckých společností AV ČR, čekáme na jejich zasedání, kde bychom
měli být přijati mezi členy. Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi probíhá
jen na úrovni pravidelné výměny časopisů. Tato výměna se daří s vídeňským Adlerem (nejstarší heraldickogenealogický spolek ve střední Evropě, založený již r. 1870), německou společností Arbeitsgemeinschaft
ostdeutscher Familienforscher e. V. (AGoFF). Nejdelší spolupráce trvá v posledních letech se Slovenskou
genealogicko-heraldickou společností v Martine, kde občas v jejich časopise Hlas vycházejí zprávy o naší
činnosti. V současné době se vyřizuje naše členství v mezinárodní asociaci genealogie a heraldiky (CIGH)
se sídlem ve Francii.
ČGHSP v médiích
I v roce 2016 se o genealogii i o činnosti ČGHSP objevilo několik článků v novinách, časopisech, někteří
naši členové vystupovali v rozhlasových pořadech, do většiny pořadů byla pozvána paní Helena
Voldánová.
Český Rozhlas 2 dne 12.10.2016 (Voldánová)
Český Rozhlas Region dne 7.12. 2016 (Voldánová)
Na besedy bývá nejčastěji zvána paní Helena Voldánová, která vystupovala na těchto 17 místech:
12.1. 2016 Česká Lípa, vila Hrdlička, s genetikem Dr. Vaňkem
18.2.2016 Prácheňské muzeum Písek
24.2.2016 Muzeum Deštná v Orlických Horách
6.4.2016 Zlín, Nadace Tomáše Bati
6.5.2016 Přeštice, univerzita třetího věku
13.5.2016 ČVUT Praha, univerzita třetího věku
17.5.2016 Cafédioskop Praha s Janou Rychterovou
18.5.2016 Městská knihovna v Praze
14.6.2016 Městská knihovna Kostelec n. O.
20.6.2016 Městská knihovna Libochovice
4.10.2016 Městská knihovna Benešov
25.10.2016 Smečno, Spolek přátel Smečna a okolí
27.10.2016 Nový Bor, klub seniorů
10.11.2016 Prasek u Nového Bydžova
29.11.2016 Cafédioskop Praha s Janou Rychterovou
30.11.2016 Oblastní muzeum Chomutov
1.12.2016 Labyrint klub Spirála, Kladno
Závěrem mohu říci, že ČGHSP se v roce 2016 díky obětavé práci členů výboru a dalších členů dařilo, i
když se úplně všechny úkoly splnit nezdařilo. Poděkovat chci též mnohým z Vás, kteří jste nám ochotně
pomáhali, a většina z Vás, těch nejvěrnějších a nejspolehlivějších, zde dnes sedí.
Přeji si, abychom všichni společně pracovali nadále a mířili k 50. výročí našeho založení, které bude v roce
2019.

Zpráva o hospodaření za rok 2016
Plánovaný rozpočet naší společnosti je tvořen vždy jako vyrovnaný. V rozpočtu vždy dbáme, aby zůstala
částka na pokrytí hlavních provozních nákladů. Částka na termínovaném vkladu tvoří rezervní fond. Při
porovnání plánu rozpočtu na tento rok jsme dokázali získat o 36 tisíc více za členské příspěvky, o 88 tisíc
více za kurzovné, o 12 tisíc více za prodej publikací. Celkově ČGHSP získala oproti plánu o 137 tisíc Kč
více. Ve výdajové částce jsme podle plánu rozpočtu nevyužili částku 17 tisíc na nákup knih do knihovny.
Oproti plánu jsme zvýšili částku o 95 tisíc na tvorbu publikací (dotisk Učebnice čtení a Učebnice pro
začínající rodopisce). Jelikož se nepodařilo připravit k vydání publikaci „Soupis knižního fondu“, uložili
jsme připravené finanční prostředky ve výši 150 tisíc do rezervního fondu. Na rezervním fondu bylo
uloženo k 31.12.2016 celkem 752 437,51Kč. Velkým přínosem finančních prostředků jsou kurzy, kterých
se zúčastnilo za celý rok celkem 249 osob. Kromě kurzu pro začátečníky a rozšiřujícího kurzu, bylo
uskutečněno 6 jednodenních kurzů a nově 3 kurzy čtení. Celkový příjem z kurzů byl 331 600 Kč. V ceně
kurzu jsou započteny učebnice a starší ročník Genealogických a heraldických listů v celkové ceně 37 350
Kč. Další výdaje jsou 50 187 Kč za pronájem učeben a 59 070 Kč za přednášky. Čistý zisk činil 184 993
Kč. Přínosnými příjmy jsou příjmy z kurzů a prodeje publikací, které pokrývají naše provozní náklady. Vše
tedy závisí na osobních aktivitách členů správního výboru.

Příjmy:
členské příspěvky
časopis pro organizace
kurzovné
prodej publikací členům a dobírkové poštovné
ostatní (registrace osobních znaků, přeplatky)
Celkem

396 378,54 Kč
33 670,00 Kč
331 600,00 Kč
232 151,73 Kč
26 709,00 Kč
1 020 509,27Kč

Výdaje:
časopis GHL
provoz kurzu
nákup knih do knihovny
poštovné
nájem a provoz kanceláře
tvorba publikace
ostatní (výstavy, kancelářské potřeby a vybavení, srážková daň)
Celkem
Počáteční zůstatek (pokladna, banka)
+ celkové příjmy
výsledek
-celkové výdaje
výsledek
uloženo na rezervní fond
zůstatek

267 954,49 Kč
109 257,00 Kč
44 233,00 Kč
67 632,00 Kč
102 744,88 Kč
195 871,50 Kč
109 668,93 Kč
897 6362,20 Kč

118 757,12 Kč
1 020 509,27 Kč
1 139 266,39 Kč
-897 362,20 Kč
241 904,19 Kč
150 000,00 Kč
91 904,19 Kč

Na rezervním fondu (termínovaný vklad u Fio banky) k 31.12.2016 bylo uloženo 752 437,51 Kč.
Správní výbor splnil daňové povinnosti a kontrolní komise zkontrolovala veškeré účetnictví.

Kontrolní komise
Pan Ing. Milan Špirakus přednesl zprávu kontrolní komise, ve které se věnoval kontrole činnosti,
hospodaření, stavu majetků a plnění úkolů uložených na minulé valné hromadě. Ve své zprávě se věnoval
kontrole knihovny i rezignaci členů správního výboru. Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly
splněny a poděkoval členkám Pavle Říhové a Zdeňce Bláhové za jejich obětavou práci.

Změny stanov
Správní výbor připravil změny stanov, a to v některých bodech na doporučení daňového poradce a
v několika bodech, aby výrazy více vystihovaly činnost spolku. Návrh byl vystaven na našich internetových
stránkách před konáním valné hromady a připraven vytištěný na stolech v zasedacím sále valné hromady.
Také návrh pana Karla Duba byl takto představen. V diskuzi ke stanovám p. Krůta přednesl 4 body z návrhu
p. Duba, které s ním dohodl před zahájením valné hromady s tím, že některé budou doplněny do návrhu
změny stanov připravené správním výborem. Po přečtení a vysvětlení p. Dub dohodu odvolal a řekl, že si
přeje hlasovat o svém návrhu změn stanov pouze samostatně. P. Dub poté četl svoje návrhy změn stanov a
komentoval je. Po více jak hodinové diskuzi, na návrh členů: pana Zacha, Moravce a Řezníčka došlo k
hlasování, že změny stanov se na této Valné hromadě nebudou projednávat a tento bod se přeloží na příští
valnou hromadu. Valná hromada tento návrh odsouhlasila (49 pro, 0 proti, 7 se zdrželo) a uložila správnímu
výboru připravit nový návrh a zveřejnit jej na webu k veřejné diskuzi všech členů. Cílem je, aby na příští
valné hromadě byl obecný konsensus o znění stanov a nedocházelo již ke zbytečným dohadům.
V další diskuzi k předneseným zprávám o činnosti a hospodaření se dotazovali pouze bývalí členové
správního výboru a pan Karel Dub. Na všechny jejich otázky odpovídali členové správního výboru zejména
p. Slaboch, p. Krůta a pí Voldánová. Pan Dub si postěžoval, že mu nikdo ze správního výboru nepoděkoval
za to, že vozil výstavy společnosti. T. Krůta mu veřejně za právní výbor poděkoval. K. Fous se vyjádřil, že
účastníci valné hromady mají mít zájem na rozhodování o chodu spolku.
A. Dušková se dotazovala na účetní firmu a část stanov, která se týká rezervního fondu. T. Krůta odpověděl,
že tato část je navržena po doporučení daňového poradce a odpověděl na důvody uzavření smlouvy s účetní

firmou. Důvodem jsou právě některé účetní věci, na které paní Dušková upozorňovala během svého
působení ve správním výboru a kvůli čemuž chce mít správní výbor jistotu, že je veškeré účetnictví podle
platných zákonů. H. Voldánová upozornila, že mezi členy sháněla dobrovolného znalého účetního, ale za
několik let se nikoho získat nepodařilo. Ze členů správního výboru není nikdo profesí účetní pro spolky. T.
Krůta nabídl paní Duškové, že zprostředkuje schůzku s účetním, aby si sama mohla vyjasnit nejasnosti k
účetním a daňovým povinnostem spolku.
F. Jičínská položila otázky, proč nejsou uvedeny ve zprávě počty hodin, které strávili členové na první
inventuře. M. Slaboch odpověděl, že při první inventuře hodiny nikdo nezapisoval a vzhledem k časové
náročnosti první inventury toto při druhé inventuře začal evidovat. Paní Jičínská požádala o rozpis nákladů
kurzů za poslední roky. H. Voldánová odpověděla, že ve zprávě o hospodaření vše bylo přesně řečeno za
rok 2016 a nerozumí, proč je třeba za starší roky toto ručně a pracně rozčleňovat. Dále se paní Jičínská
ptala, proč jsme neodvolali knihovníka dříve, když neplnil své úkoly. H. Voldánová odpověděla, že
inventura nebyla dokončena a některé publikace byly dohledány, a proto nebyl odvolán. Kvůli metodickým
a manažerským chybám v první inventuře se poté zahájila druhá inventura, která proběhla správně.
Paní Jičínská se ptala, když bude chtít přijít člen na zasedání správního výboru, jak se dozví termín. T.
Krůta odpověděl, že termíny schůzí dá na internet, ale že se shodují většinou s otevřením kanceláře pro
členy a veřejnost.
K. Dub se dotazoval, jak řeší správní výbor, že jazykový korektor přehlédne hrubé chyby v časopise. P.
Slaboch odpověděl, že tuto záležitost s korektorem projednal, a kdyby se toto opakovalo, bude hledat jiného
korektora.
K. Gillich se dotazoval, kolik bylo vyčísleno knih po druhé inventuře a jak to, že celkový počet je o tolik
vyšší. M. Slaboch znovu vysvětlil, že některé časopisy měly jednu signaturu na celý ročník, došlo proto
k jejich rozepsání, jednotlivé časopisy byly označeny novou signaturou a proto počet tak významně narostl.
P. Dub požádal, aby z rozpočtu byly vyhrazeny náklady na uspořádání mimořádné valné hromady. Paní
Voldánová uvedla, že náklady na mimořádné situace jsou v rozpočtu v části „Ostatní“ a není třeba tato
opatření dělat. Valná hromada o tomto návrhu hlasovala (pro 5, proti 33, zdrželo se 10) a tento návrh nebyl
přijat.
Dalším bodem Valné hromady bylo udělení uznání za práci pro společnost, které v tomto roce nebylo
uděleno žádnému členovi společnosti.
Pan Moravec nabídl svoji pomoc v oblasti správy webu.
Po představení kooptovaných členů správního výboru p. Pavla Hnízdila, p. Romana Bláhy a p. Ing. Zdeňka
Chramosty je valná hromada odsouhlasila za členy Správního výboru hlasování (47 pro, 0 proti, 9 se
zdrželo).
Dále se hlasovalo o doplnění úkolů pro Správní výbor ČGHSP do usnesení:
Správní výbor připraví změnu a úpravu stanov do příští valné hromady. První návrh stanov bude zveřejněn
v dubnu 2017 na webu společnosti, aby se mohli členové začít vyjadřovat ke změnám (hlasování 47 pro,
proti 0, zdržel se 1).
Správní výbor připraví aktualizaci organizačního řádu a jeho návrh bude zveřejněn na webu společnosti
(hlasování 43 pro, proti 2, zdrželi se 3)

Návrh plánu rozpočtu hospodaření na rok 2017
Příjmy:
členské příspěvky
časopis pro organizace
kurzovné
prodej publikací členům
ostatní (registrace znaků)

380 000 Kč
30 000 Kč
250 000 Kč
220 000 Kč
30 000 Kč
Celkem

Výdaje:
časopis GHL
provoz kurzu
nákup knih do knihovny
poštovné
nájem a provoz kanceláře

910 000 Kč

360 000 Kč
120 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
120 000 Kč

účetní a finanční služby
ostatní (výstava, web, kanc. potřeby)
Celkem

50 000 Kč
100 000 Kč
910 000 Kč

Rozpočet na rok 2017 je plánován jako vyrovnaný.
V rezervním fondu bude uloženo 752 437,51 Kč a připsaný zdaněný úrok za rok 2016.

Plán činnosti a rozvoje na rok 2017
1. uspořádat Den otevřených dveří pro naše členy a nové zájemce
2. zajistit otevření kanceláře každé třetí pondělí v měsíci od 15 do 19 hodin (kromě státních svátků
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a letních měsíců července a srpna)
zajistit otevření knihovny každé první úterý v měsíci 15 do 19 hod
(kromě státních svátků a měsíců července a srpna)
pravidelně aktualizovat webové stránky www.genealogie.cz a rozšířit sekci určenou výhradně
členům, aktualizovat stránky na facebooku
registrovat osobní znaky
podporovat setkávání členů na Úternících
podporovat genealogické projekty „Genea“
podporovat činnost poboček
vydat 4 čísla časopisu Genealogické a heraldické listy
doplňovat knižní fond genealogickou a heraldickou literaturou
realizovat setkávání členů na Středečníkách
uskutečnit výstavu „Putování za předky“
prezentovat naší Společnost na besedách, přednáškách, seminářích a v médiích
uspořádat kurzy jednodenní, začínající a rozšiřující a kurzy čtení

Usnesení Valné hromady ČGHSP
1/ Valná hromada schvaluje:
Zprávu Správního Výboru o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2016
Zprávu Kontrolní komise k činnosti a hospodaření SV za rok 2016
Udělení uznání za práci ve společnosti - nebylo uděleno
Plán práce a rozvoje společnosti pro rok 2017
Plán rozpočtu společnosti na rok 2017
2/ Valná hromada ukládá předsedovi a Správnímu výboru společnosti vedle běžných organizačních,
administrativních a finančních činností zajišťovat zejména:

1. uspořádat Den otevřených dveří v knihovně a kanceláři
2. zpřístupnit kancelář společnosti dle stanovených hodin a dnů
3. zpřístupnit spolkovou knihovnu dle stanovených hodin a dnů
4. doplňovat knižní fond knihovny
5. registrovat osobní znaky
6. realizovat Středečníky
7. podporovat setkání členů na Úternících
8. podporovat činnost poboček
9. uspořádat kurz jednodenní, čtení, začínající a rozšířený kurz
10. propagovat ČGHSP na výstavách, besedách, přednáškách a v médiích
11. podporovat projekty Genea 2003
12. vydávat 4x ročně členský časopis Genealogické a heraldické listy
13. iniciovat setkání a koordinovat společné aktivity s dalšími genealogickými a heraldickými
společnostmi

14. zajistit tisk soupisu knižního fondu
15. SV připraví změnu a úpravu stanov do příští valné hromady. První návrh stanov bude v dubnu
16.

2017 zveřejněn na webu společnosti k diskuzi.
SV připraví aktualizaci organizačního řádu. Návrh řádu bude zveřejněn na webu společnosti
k diskuzi.

Usnesení Valné hromady bylo přijato (46 pro, 1 proti a 1 se zdržel) a zasedání bylo ukončeno ve 13.45
hodin. Pan Krůta poděkoval všem přítomným za účast, trpělivost a podporu.

