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Číslo jednací:

Vaše č.j./ze dne:

ÚOK CHZK-10/2013

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

15. srpna 2013

Zápis č. 3/2013
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů,
které se konalo dne 9. srpna 2013 v Praze.
Přítomni: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Martin Kabát, DiS., RNDr. Pavel Pivoňka,
Ing. Ladislav Svoboda, Josef Tichý, Jiří Vrňata, Eliška Stejskalová
Omluven: Bohumil Fábera

PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
2. Připomínkování upravených Stanov ČSCH a Věcného návrhu úpravy Stanov ČSCH
3. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
V úvodu schůze byli jako ověřovatelé zápisu jmenováni MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. a Ing.
Ladislav Svoboda. Část bodů usnesení z minulého jednání byla již splněna, ostatní jsou plněny
průběžně. Bylo jednáno o školení posuzovatelů harckých kanárů. Ing. Ladislav Svoboda referoval
o jednání Valné hromady ČSCH.
USNESENÍ ZK 13/3/1/1: Školení posuzovatelů harckých kanárů se bude konat ve dnech 8. a 9.
listopadu 2013 v Čáslavi. Na programu jednání bude i zvážení možnosti účastnit se MMS se dvěma
kolekcemi. V rámci školení se budou konat volby do výboru Sboru posuzovatelů harckých kanárů.
USNESENÍ ZK 13/3/1/2: Účastníci jednání berou na vědomí informace Ing. Ladislava Svobody o
jednání Valné hromady ČSCH.

Ad 2) Připomínkování upravených Stanov ČSCH a Věcného návrhu úpravy
Stanov ČSCH
ÚOK CHZK detailně projednala předložené materiály a přijala následující usnesení.
USNESENÍ ZK 13/3/2/1: ÚOK chovatelů zpěvných kanárů přijala následující připomínky
k upraveným Stanovám ČSCH a Věcnému návrhu úpravy Stanov ČSCH. (Tyto připomínky
budou předány generálnímu sekretáři ČSCH do 31. srpna 2013 i ve formě dopisu pro ÚV
ČSCH.)
A) Upravené Stanovy ČSCH – doplněné změny uvedeny tučně, vysvětlující poznámky
kurzívou.
 I. Společné zásady, § 1 Český svaz chovatelů, bod 3: V rámci svazu jsou
ustanovovány pobočné spolky, jejichž členy jsou chovatelé... zpěvných kanárů...
 I. Společné zásady, § 1 Český svaz chovatelů, bod 5: Aktivně působí na rozvoj
chovatelské záliby, rozvíjí solidaritu mezi jednotlivými odbornostmi.
 III. Organizační jednotky s územní působností a jejich orgány, § 10 Organizační
jednotky, bod 1: Základní organizace všeobecné a specializované řízené přímo
ústředními chovatelskými komisemi a jejich chovatelské odbornosti (poznámka –
existence specializovaných ZO ovlivní i další pasáže Stanov ČSCH).
 IV. Orgány s republikovou působností, § 24 Valná hromada: Valné hromady se
účastní s hlasem rozhodujícím delegáti zvolení na konferencích oblastních a

městských organizací a delegáti těch odborností, které jsou řízeny přímo
ústřední chovatelskou komisí a nemají oblastní a městské orgány.
 IV. Orgány s republikovou působností, § 24 Valná hromada, bod 13: ...ale zamezit
bezdůvodnému vyloučení některé odbornosti z ČSCH.
 IV. Orgány s republikovou působností, § 24 Valná hromada, bod 9 Stanovit výši
členských příspěvků a každoročně členské příspěvky navýšit o míru inflace.
 IV. Orgány s republikovou působností, § 25 Republiková rada, k bodu 11 doplnit:
na jednání zvát předsedy chovatelských odborností v případě, že se
projednávají záležitosti týkající se těchto odborností.
 IV. Orgány s republikovou působností, § 28 Ústřední konference delegátů
chovatelských odborností, bod 2: Volit a dovolávat členy ústřední chovatelské
komise a s vedením sekretariátu konzultovat případné odvolání tajemníka této
komise (poznámka – ÚOK chovatelů zpěvných kanárů trvá na stávajícím stavu,
tedy na nevoleném tajemníkovi, který je vůči ČSCH v pracovně právním vztahu).
 IV. Orgány s republikovou působností, § 29 Ústřední chovatelské komise: Ústřední
chovatelské komise (ÚCHK) jsou nejvyššími odbornými orgány pro řízení
chovatelství příslušných druhů zvířat, přičemž druhem není míněn zoologický
druh (poznámka – ÚOK chovatelů drůbeže, ÚOK chovatelů okrasného a
exotického ptactva, ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců, ÚOK
chovatelů kožešinových zvířat jsou ustanoveny pro více živočišných druhů. ÚOK
chovatelů zpěvných kanárů je ustanovena pro tři plemena zpěvných kanárů. Tedy
již v současnosti tato pasáž Stanov ČSCH neodpovídá realitě.)
B) Věcný návrh úpravy Stanov ČSCH – doplněné změny uvedeny tučně, vysvětlující
poznámky kurzívou.
 K §§ 276 až 304, bod 2) Návrh nových stanov by neměl odporovat obsahu Stanov
Evropského svazu chovatelů drůbeže, holubů, ptactva, králíků a morčat, FiFe a
C.O.M.
 K §§ 276 až 304, bod 22) Kandidovat do funkcí ve svazu, a to i těch, které volí
Valná hromada ČSCH, může každý člen svazu, včetně zaměstnanců
sekretariátu (poznámka – zaměstnanec je naopak v čelné funkci přínosem, protože
zná problematiku z vícero stran).

Ad 3) Různé, diskuse, závěr
Martin Kabát, DiS. podal informace o připravované schůzce ÚV ČSCH s předsedy všech
svazových odborností, svazové směrnice budou v obecných věcech platné a závazné pro všechny
odbornosti. Ing. Ladislav Svoboda referoval o připravované 78. MMS konané v Havlíčkově Brodu,
na soutěž bude možné přihlásit i jednotlivce. Příští jednání ÚOK CHZK bude svoláno do
Havlíčkova Brodu.
V diskusi vedené k nánožním kroužkům na zpěvné kanáry bylo konstatováno, že s kvalitou
kroužků je odbornost v posledních letech spokojena a nechce měnit dodavatele.
USNESENÍ ZK 13/3/3/1: Účastníci jednání berou na vědomí informaci Martina Kabáta, DiS. o
připravované schůzce ÚV ČSCH s předsedy všech svazových odborností.
USNESENÍ ZK 13/3/3/2: Příští jednání ÚOK CHZK se bude konat v druhé polovině září 2013
v Havlíčkově Brodu. Součástí jednání bude i kontrola prostor pro konání 78. MMS a přihlášení
jednotlivých kanárů na 78. MMS.
USNESENÍ ZK 13/3/3/3: Odbornost chovatelů zpěvných kanárů je spokojena s kvalitou nánožních
kroužků na zpěvné kanáry, a proto nechce měnit dodavatele kroužků.
Jednání bylo zakončeno ve 20.15 hodin.
Ing. Ladislav Svoboda
předseda ÚOK CHZK
Zapsala: Eliška Stejskalová
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Karel Edelmann, PhD., Ing. Ladislav Svoboda

