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Číslo jednací:

ÚOK-3/2015

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

4. března 2015

Zápis č. 2/2015
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů
konaného dne 24. února 2015 v Praze
Přítomni:
Za ÚOK CHZK: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Bohumil Fábera, Ing. Ladislav Svoboda,
Josef Tichý
Za kontrolní komisi ÚOK CHZK (dříve RK): Alexandr Prijmak
Za komisi Sboru posuzovatelů harckých kanárů: Jiří Vrňata
Tajemnice ÚOK CHZK: Eliška Stejskalová
Omluven: RNDr. Pavel Pivoňka (ÚOK CHZK)

PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z minulých jednání
2. Připomínkování návrhu nových Stanov ČSCH
3. Různé, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulých jednání
Jednání svolal, zahájil a vedl Ing. Ladislav Svoboda, předseda ÚOK chovatelů
zpěvných kanárů. Zhotovením zápisu byla pověřena Eliška Stejskalová, jako ověřovatelé
byli jmenováni Alexandr Prijmak, Ing. Ladislav Svoboda a Josef Tichý.
Alexandr Prijmak, předseda kontrolní komise odbornosti, referoval o definitivním
ukončení revize hospodaření ZO CHZK Buštěhrad. Veškeré účetní náležitosti jsou
v pořádku. Stále není splněno Usnesení ZK 14/2/5/3 – k věci byl konstatováno, že ze
Vzorníku zpěvných kanárů budou vyjmuty všechny směrnice a zůstane pouze zpěvní část.
Na letošním výjezdním zasedání ÚOK CHZK, konaném v Železné Rudě, budou naposledy
zrekapitulovány změny v textu a vzorník bude poté vyvěšen na webu ČSCH. Splněno není
Usnesení ZK 14/2/5/4 - nepodařilo se dosud pořídit kvalitní a výstižnou nahrávku zpěvu
harckých kanárů, úkol trvá. Ostatní body usnesení z předešlých jednání byly splněny.
K Usnesení ZK 15/1/2/3, týkajícího se soutěže harckých kanárů konané v rámci
Evropských výstav drobného zvířectva, byly znovu specifikovány cíle, které se od tohoto
kroku očekávají.
USNESENÍ ZK 15/2/1/1: Zápis z jednání ÚOK CHZK č. 2/2015 zpracuje Eliška
Stejskalová, ověřovateli zápisu budou: Alexandr Prijmak, Ing. Ladislav Svoboda a Josef
Tichý. Schváleno všemi hlasy.

Ad 2) Připomínkování návrhu nových Stanov ČSCH
Tento bod jednání byl podrobně projednáván a bylo přijato toto usnesení.
USNESENÍ ZK 15/2/2/1: K předloženému návrhu nových Stanov ČSCH byly přijaty
následující připomínky. Veškeré připomínky byly schváleny všemi hlasy.
Doplněné změny návrhu nových Stanov ČSCH jsou uvedené tučně, vysvětlující
poznámky kurzívou.


Předložený návrh nových Stanov ČSCH je vypracován zbytečně obšírně. ÚOK
CHZK navrhuje zpracování jiného návrhu Stanov ČSCH v podstatně
stručnější podobě. Body povinné dle NOZ musí nový návrh obsahovat. Další
bližší specifikaci jednotlivých bodů doporučuje ÚOK CHZK zanést do
prováděcích směrnic.




















V případě, že by se nadále pracovalo na úpravě předloženého návrhu nových
Stanov ČSCH, jsou připomínky k textu tyto. ÚOK CHZK je pro zachování
specializovaných organizací evidovaných přímo ÚOK.
VI. Hlavní činnost spolku, bod č. 3. …C.O.M.
VIII. Členství – Čestné členství – bod č. 17 – podmínit čestné členství věkem,
zásluhami atd., aby se nezneužívala možnost neplatit členské příspěvky.
VIII. Členství – Společná ustanovení, bod č. 26 – zrušit část věty … s platnou
členskou známkou (pokud je počítáno s průkazy s čipem, nebudou se vylepovat
členské známky).
X. Členské a účelové příspěvky, bod č. 11 - …přičemž 50 % členských příspěvků
spolek vyčlení pro činnost příslušné ústřední odborné komise…
XI. Seznam členů, pobočných spolků a organizačních složek spolku. Ošetřit
shromažďování dat souhlasem členů (Zákon na ochranu osobních údajů).
XI. Seznam podřízených chovatelských odborností – bod č. 4 – Seznam
specializovaných základních organizací vede ústřední odborná komise (vyndat
výbor).
XIII. Základní organizace, bod č. 2 – vyndat poslední větu (nemusí se sdružovat dle
místa bydliště).
XIII. Základní organizace, bod č. 5 – vyndat poslední větu (specializovaná
organizace není podřízena okresní).
XV. Specializované organizace, bod č. 2 - …specifického druhu drobného
zvířectva, přičemž druhem není míněn zoologický druh (poznámka – ÚOK
chovatelů drůbeže, ÚOK chovatelů kožešinových zvířat jsou stanoveny pro
hospodářskou kategorii zvířat. ÚOK chovatelů okrasného a exotického ptactva,
ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců jsou ustanoveny pro více
živočišných druhů. ÚOK chovatelů zpěvných kanárů je ustanovena pro dovednostní
skupinu. Tedy již v současnosti tato pasáž Stanov ČSCH neodpovídá navrhovanému
textu.)
XV. Specializované organizace, bod č. 14 – počet klesne pod 6. Dle NOZ je
potřebný počet pro pobočný spolek 3.
XV. Specializované organizace, bod č. 15 – přísluší rozhodnutí o zániku organizace
a likvidace jejího majetku ústřednímu výboru.
Ústřední odborné komise, bod č. 1 – přičemž druhem není myšlený zoologický
druh.
Ústřední odborné komise, bod č. 1 - … pro řízení chovatelství příslušných druhů
zvířat, přičemž druhem není myšlený zoologický druh.
Ústřední odborné komise, bod č. 3 - …rušeny pro nečinnost nebo stav bez členů.
XXII. Orgány ústřední odborné komise, bod č. 6, b) tajemníka nemůže konference
volit a ni odvolávat, protože mezi nimi není pracovně právní vztah.
XXIV. Valná hromada, bod č. 2, q) rušit pro nečinnost nebo stav bez členů.
XXIV. Valná hromada, bod č. 7, druhá věta podepsána alespoň … nebo
nadpoloviční většinou členů konference odbornosti.



XXIV. Valná hromada, bod č. 10 – Každý delegát má počet hlasů určených dle
klíče na předešlé VH.
 XXV. Ústřední výbor, bod č. 7 – K jednání jsou zváni s hlasem poradním i
předsedové jednotlivých ÚOK.
 XXVI. Sekretariát, bod č. 3 … generální sekretář s přihlédnutím k názorům
odbornosti.

Ad 3) Různé, závěr
Tématem dalšího jednání byla propagace odbornosti a 5. ročním Memoriálu Františka
Fraňka.
USNESENÍ ZK 15/2/1/1: ÚOK CHZK shromáždí dostupnou historickou literaturu za
účelem archivace článků a knih o chovu harckých kanárů. Termín plnění – do konce
volebního období. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ ZK 15/2/1/2: Pořadatelem 5. ročníku Memoriálu Františka Fraňka je ZO
CHZK Buštěhrad, spolupořadatelem je ÚOK CHZK. Termín plnění – 15. a 16. 5. 2015.
Schváleno všemi hlasy.
Poté bylo jednání zakončeno.
Ing. Ladislav Svoboda, v. r.
předseda ÚOK CHZK

Zapsala: Eliška Stejskalová
Ověřovatelé zápisu: Alexandr Prijmak, Ing. Ladislav Svoboda, Josef Tichý
(ověřování ukončeno dne 11. března 2015)

