Konference odbornosti chovatelů okrasného a exotického ptactva
Konference přijala následující usnesení:
1) Ústřední konference schvaluje
- Za členy mandátové a volební komise p. Foltýna (předseda), p. Volf a p. Dřevo (členové)
- Zprávu předsedy ÚOK CHOEP o činnosti komise
- Zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2013
- Návrh rozpočtu ÚOK CHOEP v roce 2015
- Zprávu o činnosti předsedy sboru posuzovatelů
- Zprávu o činnosti zástupce C. O. M.
2) Ústřední konference bere na vědomí
- Zprávu revizní komise.
- Informaci GS p. Martina Kabáta o současné situaci v ČSCH, týkající se zejména
hospodaření svazu a jeho aktivity ve vztahu k odbornosti CHOEP a v souvislosti s tímto mu
vyjadřuje svoji podporu.
- Informaci, že se členové ÚOK CHOEP - Ing. J. Čumíček a L. Veselý zúčastnili ustavující
schůze ACHEP ve 12/2013 pouze jako hosté a odbornost CHOEP není členem této nově
vzniklé organizace.
3) Ústřední konference ukládá ÚOK CHOEP
- Aktivně se podílet na organizaci výstavy Exota Olomouc 2014 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 1x 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.
- Prostřednictvím sekretariátu a ÚV ČSCH vstoupit v jednání se státními orgány a to ve věci
distribuce nánožních kroužků CITES.
- Aktivně se podílet na tvorbě svazových předpisů, řádů a jiných dokumentů. Zejména se
jedná, v současné době, o připomínkování Řádu posuzovatelů.
- V roce 2014 vydat standart okrasného ptactva, a to v částech: kříženci, barevné a postavové
andulky
- Připravovat k vydání standard okrasného ptactva v částech: drobní exoti, ptáci evropské
fauny, korely, papoušci.
- Podporovat a podílet se na práci s mládeží, ustavit zkušební komisi na OMCH 2014
v Táboře.
- 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.
- Jednat s organizacemi a s kluby, které nezaslaly evidenci svých členů a nezaplatily členské
příspěvky, aby tak neprodleně učinily. Jde zejména o Klub chovatelů bažantů, vodní drůbeže
a okrasných holubů a o ZO SCHOEP Praha.

- Jednat s výrobcem kroužků, p. Šestákem, ve věci zvýšení kvality kroužků a to zejména
jejich čitelnosti.
- Zabývat se zjištěním revizní komise – neuhrazené poplatky posuzovatelů, stažení průkazů
od posuzovatelů, kterým bylo ukončeno členství ve sboru posuzovatelů aj.
- V chovatelském tisku aktuálně informovat o legislativních změnách, týkající se chovu ptáků
a o činnosti ÚOK.
4) Ústřední konference ukládá předsedovi ÚOK CHOEP
- Dle potřeby se účastnit zasedání ÚV ČSCH a aktivně tam projednávat záležitosti, týkající se
odbornosti CHOEP.
5) Ústřední konference zvolila
- Ing. Jiřího Čumíčka jako delegáta na řádnou a mimořádnou VH ČSCH v r. 2014.
- Martina Kabáta Dis., jako náhradníka na VH ČSCH.
- Ing. Ivoše Maršálka za delegáta za odbornost OP v sekci okrasného ptactva Evropského
svazu.
Ing. Jiří Čumíček, v. r., předseda ÚOK CHOEP

