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Organizační řád odbornosti chovatelů zpěvných (harckých) kanárů při
Českém svazu chovatelů

Čl.

1

Základním organizačním článkem odbornosti chovatelů zpěvných kanárů jsou specializované
základní organizace (ZO CHZK) přímo napojené na Ústřední odbornou komisi chovatelů
zpěvných kanárů (ÚOK) nebo odbory chovatelů zpěvných kanárů při všeobecné ZO ČSCH.
Jejich činnost řídí ÚOK. Specializované základní organizace musí mít minimálně pět členů.

Čl. 2
Nejvyšším orgánem odbornosti je Ústřední konference delegátů chovatelů zpěvných kanárů.
Konferenci svolává ÚOK v případě, že je nutné projednat zásadní otázky činnosti odbornosti.
Volební konference delegátů chovatelů zpěvných kanárů je svolávána jedenkrát za pět let.
Delegáti ZO CHZK i odborů chovatelů zpěvných kanárů disponují hlasem volebním.
Konferenci přísluší:
- volit a odvolávat členy ÚOK
- volit a odvolávat členy své revizní komise
- schvalovat volební řád a jednací řád
- navrhovat ústřední konferenci členy pracovních komisí a kandidáty do nejvyšších funkcí
svazu
- předkládat návrhy pro jednání ÚV svazu, případně valnou hromadu
Konference je odvolacím orgánem a kárným orgánem podle zásad kárného řádu.

Čl. 3
Pětičlenná ÚOK zabezpečuje odbornou činnost mezi jednotlivými konferencemi. Dále
koordinuje specializované ZO CHZK a odbory chovatelů zpěvných kanárů zřízených při
jednotlivých ZO ČSCH.

Čl. 4
Při ÚOK působí tříčlenný revizní orgán, který je volen také na Ústřední konferenci delegátů
chovatelů zpěvných kanárů a pracuje nezávisle na ÚOK. Předseda revizní komise se

zúčastňuje jednání ÚOK s hlasem poradním. Revizní komise pracuje podle předem
sestaveného plánu práce a provádí kontrolu hospodaření ÚOK a mezinárodních mistrovských
soutěží. Na požádání může provádět i kontroly nižších odborných orgánů. Ze své činnosti se
zodpovídá ústřední konferenci odbornosti delegátů, které předkládá zprávu o provedených
kontrolách a revizích hospodaření.

Čl. 5
1. Při ÚOK se sdružují všichni posuzovatelé zpěvných kanárů v ČSCH a vytváří sbor
posuzovatelů. Sbor posuzovatelů se schází ke svým jednáním podle potřeby a může
přijímat usnesení jen ke své vlastní činnosti.
2. ÚOK řídí činnost sboru posuzovatelů prostřednictvím komise (výboru) posuzovatelů,
která je pracovním orgánem ÚOK. Komise může rozhodovat o záležitostech, k nimž ji
ÚOK pověří svým usnesením. Komise má tři členy, v jejím čele je předseda sboru
posuzovatelů volený sborem posuzovatelů. Předseda sboru posuzovatelů jmenuje další
dva členy komise. Předseda sboru posuzovatelů je po svém zvolení zván na jednání
ÚOK s hlasem poradním.
3. Komise posuzovatelů je oprávněna rozhodnout o přijetí adeptů a konání přijímacích
pohovorů, o konání zkoušek adeptů, o přípravě a průběhu seminářů. Provádí
hodnocení činnosti posuzovatelů a navrhuje ÚOK a s výsledky seznamuje ÚOK.

Čl. 6
Povinností ÚOK ve spolupráci s komisí posuzovatelů je:
- pravidelně ve svazovém tisku informovat o činnosti ÚOK, pravidelně aktualizovat webové
stránky ČSCH - oddíl zpěvných kanárů
- zasazovat se o rozvoj chovu zpěvných kanárů
- odborně školit posuzovatele a jejich čekatele (adepty)
- aktualizovat organizační řád odbornosti
- pořádat školení posuzovatelů zpěvných kanárů
- pořádat mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu kanárů v případě, že o jejich
zorganizování neprojeví zájem některá ZO CHZK
- účelně hospodařit s finančními prostředky a sestavovat rozpočet
- připravovat jednání Ústřední odborné konference delegátů chovatelů zpěvných kanárů
- ÚOK může přizvat ke spolupráci odborné spolupracovníky
ÚOK je odvolacím orgánem proti rozhodnutí nižších odborných orgánů a je kárným orgánem
podle zásad kárného řádu.

Tento organizační řád byl aktualizován a schválen na zasedání ÚOK CHZK v Vrútkách dne
3. června 2005.

