Ústřední konference chovatelské odbornosti okrasného a exotického ptactva
konaná dne 9.3.2013

Usnesení
1/ Ústřední konference schvaluje
-

zprávu předsedy ÚOK CHOEP o činnosti komise
zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2012
rozpočet ÚOK CHOEP v roce 2013
zprávu o činnosti předsedy sboru posuzovatelů
zprávu o činnosti zástupce C.O.M.
volební řád pro volbu ÚOK CHOEP a RK na období r. 2013 až 2017

2/ Ústřední konference bere na vědomí
-

zprávu revizní komise

3/ Ústřední konference zvolila dle volebního řádu následující členy Ústřední
odborné komise CHOEP a její revizní komise :
ÚOK
Ing. Jiří Čumíček, předseda
Martin Kabát, DiS., místopředseda
Zbyněk Laube, člen
Ing. Josef Nožička, člen a zástupce ČSCH v C.O.M/O.M.J.
Luboš Veselý, člen a předseda Sboru posuzovatelů
RK
Ladislav Groda, předseda
Vojtěch Foltýn, člen
Vlastimil Sus, člen

4/ Ústřední konference ukládá ÚOK CHOEP
-

-

-

Aktivně se podílet na organizaci výstavy Exota Olomouc a to zejména v oblasti
posuzování a školení posuzovatelů.
Navštěvovat výstavy a účastnit se výročních členských schůzí specializovaných ZO a
klubů.
Zvyšovat úroveň znalostí posuzovatelů. Minimálně 1 x ročně pořádat jejich školení.
Provést nábor nových posuzovatelů – adeptů, zajistit jejich školení a zkoušky.
Podporovat účast chovatelů na světových a evropských šampionátech okrasného
ptactva.
Působit na chovatele, aby si ve zvýšené míře, než doposud, objednávali nánožní
kroužky prostřednictvím ÚOK CHOEP.
Jednat s výrobci kroužků o výhodnějších cenách pro chovatele okrasného ptactva,
kteří jsou organizováni v ČSCH.
Prostřednictvím sekretariátu a ÚV ČSCH vstoupit v jednání se státními orgány a to ve
věci distribuce nánožních kroužků CITES(stát se jediným distribučním místem v ČR ).
Prostřednictvím sekretariátu a ÚV ČSCH se stát připomínkovým místem k návrhům
zákonů a prováděcích vyhlášek týkajících se chovatelství a k těmto materiálům se
vyjadřovat.
Aktivně se podílet na tvorbě svazových předpisů, řádů a jiných dokumentů.
V roce 2013 vydat standart okrasného ptactva a to v částech : kříženci, barevné
andulky
Připravit k vydání standart okrasného ptactva v částech : drobní exoti, postavové
andulky, ptáci evropské fauny, korely
Podporovat a podílet se na práci s mládeží.
Rozvíjet spolupráci s dalšími chovatelskými subjekty zabývajícími se chovem ptactva
a to s cílem snížení nákladů na svoji činnost, zvýšení odborných znalostí členů a
zajištění právní ochrany jejich chovů.
Rozvíjet spolupráci se SZCH a to zejména s jeho ústřední odbornou komisí okrasného
ptactva.

5/ Ústřední konference ukládá předsedovi ÚOK CHOEP
-

Dle potřeby se účastnit zasedání ÚV ČSCH a aktivně tam projednávat záležitosti
týkající se odbornosti CHOEP.
Zpracovat a odeslat dopis na předsedu ÚV ČSCH, ve kterém bude vyjádřena
nespokojenost se způsobem, jakým se tvoří rozpočet na r. 2013 a dále pak žádost o
sjednání nápravy v této věci.

6/ Ústřední konference zvolila
-

Ing. Jiřího Čumíčka jako delegáta na VH ČSCH, která se bude konat dne 25.5.2013.
Martina Kabáta, DiS. jako náhradníka na VH ČSCH.

………………………
člen návrhové komise
Ing. Ladislav Burian

…..………………….
předseda návrhové komise
Ing. Josef Nožička

………………………
člen návrhové komise
Vladimír Volf

Český svaz chovatelů
Ústřední odborná komise chovatelů okrasného a exotického ptactva
Zápis
Po oficiální tajné volbě ÚOK a RK CHOEP, konané na Ústřední konferenci chovatelů
okrasného a exotického ptactva dne 9.3.2013 v Praze, se separátně sešli zvolení kandidáti
a aklamací si zvolili pětičlennou ÚOK ve složení : Ing. Jiří Čumíček, předseda komise,
Martin Kabát, DiS., místopředseda, Zbyněk Laube, Ing. Josef Nožička a Luboš Veselý –
členové. Dále pak tříčlennou revizní komisi ve složení : Ladislav Groda, předseda, Vojtěch
Foltýn a Vlastimil Sus, členové.
Zapsala : Jana Korbová
tajemnice ÚOK CHOEP
Praha, 9.3.2013

