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Č.j. 666/28/2012
Zápis
z Ústřední konference odbornosti chovatelů okrasného a exotického
ptactva, která se konala v sobotu 27. října 2012 ve velké zasedací
místnosti na Sekretariátu ÚV ČSCH v Praze
ÚOK, RK
přítomni : Ing.Jiří Čumíček, Ing.Luboš Valehrach, Lubomír Veselý.
omluveni : Zbyněk Laube, Ing. Josef Nožička, Ing.Petr Vedra
neomluveni : Antonín Korec, Zdeněk Vandělík
OO ČSCH
přítomni zástupci : České Budějovice, Frýdek Místek, Liberec, Praha – západ, Vyškov
omluveni : Jičín, Kolín, Vsetín
nepřítomni zástupci /bez omluvy/ : Cheb, Jindřichův Hradec, Kroměříž, Nový Jičín, Nymburk,
Pardubice, Písek, Plzeň oblast, Plzeń sever, Sokolov, Strakonice,Tachov, Žďár n/Sázavou.
Kluby
přítomni zástupci : Klub chovatelů domestikovaného ptactva Olomouc,
Klub chovatelů loriů
omluveni zástupci : Klub K - 2 Ostrava
nepřítomni /bez omluvy/ : Moravský klub chovatelů andulek, Klub chovatelů bažantů, vodního
ptactva a holoubků
Spec. ZO
přítomni zástupci : Frýdek Místek 1., Exota Olomouc, K1-Brno
omluveni zástupci : Havířov, Jablůnkov, Kladno
nepřítomni : Děčín, Hrotovice, Lipník n/Bečvou, Mšec, Opava IV., Opava – Kylešovice, Ostrava
-Zábřeh, SCHOEP Praha, Tábor 6, Třebechovice p/O., Vodňany
Sekretariát : Jana Korbová.
Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí
3. Kontrola usnesení z minulé konference
4. Zpráva o činnosti ÚOK CHOEP v roce 2011
5. Informace o čerpání rozpočtu komise v roce 2011
6. Zpráva revizní komise odbornosti za rok 2011
7. Zpráva předsedy Sboru posuzovatelů
8. Informce z jednání C.O.M./ O.M.J. a Světového šampionátu OP
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr

Ad l. Konferenci zahájil předseda komise pan Ing. Jiří Čumíček a ohlásil důvody nepřítomnosti
několika členů komise. Po uvítání přítomných delegátů konstatoval, že se vzhledem k nízké
účasti delegátů využije příslušné ustanovení organizačního řádu odbornosti, které dovoluje po 15

minutách zahájit znovu jednání. Po patnácti minutách pan předseda oficiálně zahájil jednání
konference.
Ad 2. V úvodu nechal předseda komise schválit program a navrhl, aby byly sloučeny mandátová
a návrhová komise.Ze strany přítomných nebylo námitek. Za ÚOK CHOEP byl do komise
navržen Ing. Valehrach, z pléna pan Jochman, delegát OO ČSCH Vyškov a pan Sus delegát
okresu Liberec. Přítomní pracovní komisi v tomto složení jednomyslně schválili.
Ad 3. Předseda provedl kontrolu usnesení z minulé konference konané v Praze dne 18. června
2011. Na konferenci byl delegátem za odbornost CHOEP na Valnou hromadu ČSCH zvolen Ing.
Čumíček. Ing. Valehracha navrhla tato konference za kandidáta na člena ÚV ČSCH do
doplňujících voleb. Ten následně svoji kandidaturu stáhl. Předseda konstatoval, že usnesení
konference bylo splněno.
Ad 4. Předseda přednesl obsáhlou zprávu o činnosti Ústřední odborné komise chovatelů
okrasného a exotického ptactva za období od 18.6.2011 do 27.10.2012.
Komise pracovala ve složení : Karel Změlík, předseda, Ing. Jiří Čumíček, místopředseda a
členové Zbyněk Laube, Antonín Korec, Zdeněk Vandělík, Luboš Veselý, předseda Sboru
posuzovatelů, Ing. Josef Nožička, zástupce ČSCH v C.O.M. a JUDr. Jan Sojka, aktivista. Revizní
komise pracovala ve složení : Ing. Luboš Valehrach, předseda, Ing. Petr Vedra, člen. V uvedeném
období byly tři zasedání komise, kterých se zúčastnili všichni, stoprocentní účast měli Ing.
Čumíček, Ing. Valehrach a Luboš Veselý. Komise rozhodla, že se zasedání bude za RK účastnit
pouze předseda revizní komise. Dne 1.7.2011 oznámil předseda ÚOK pan Karel Změlík svoji
rezignaci na funkci předsedy a člena ÚOK CHOEP. Dne 26.8.2011 svolal místopředseda ÚOK
Ing. Jiří Čumíček mimořádnou schůzi komise, na které byl jako jediný kandidát (ostatní přítomní
o funkci neprojevili zájem) jednomyslně schválen za předsedu ÚOK CHOEP.
Pan předseda dále hovořil o stavu členské základny odbornosti – dle údajů z evidenčních listů
se k odbornosti chovatelů okrasného a exotického ptactva hlásí 2 258 chovatelů. K odbornosti
CHOEP náleží 17 přímo řízených specializovaných ZO ČSCH – Děčín, Frýdek l, Havířov 10,
Hrotovice II., Jablunkov, Kladno, Lipník n/Bečvou, Mšec, Exota Olomouc, Opava IV., Opava –
Kylešovice, Ostrava 17 – Zábřeh, SCHOEP Praha, Tábor 6, Třebechovice n/Orebem ,Vodňany a
K1 Brno. V odbornosti jsou registrovány kluby , K2 Ostrava, Moravský klub chovatelů
výstavních andulek Brno, Klub chovatelů bažantů, okrasné vodní drůbeže a holoubků, Klub
domestikovaného drobného ptactva (statut spec. ZO) a Českomoravský klub chovatelů loriů (spec.
ZO ČSCH Klatovy 8). Svoji činnost v ČSCH ukončily v roce 2011 – Klub chovatelů andulek
Praha a Klub chovatelů agapornisů. Vzhledem k tomu, že byla minulá konference
neusnášeníschopná, bylo všech 75 okresů písemně obesláno s požadavkem na zaslání informace
mají-li ustavenu OOK CHOEP a zda tato pracuje v souladu se Stanovami ČSCH. Dále byl
vyžádán kontakt na předsedu OOK CHOEP a delegáty na konferenci. Na tuto výzvu reagovalo 22
OO ČSCH – České Budějovice, Frýdek Místek, Cheb, Jindřichův Hradec, Kladno, Kolín,
Kroměříž, Liberec, Nový Jičín, Nymburk, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň - oblast, Plzeň sever,
Praha – západ, Sokolov, Strakonice, Tachov, Vsetín, Vyškov a Žďár n/Sázavou. Z těchto údajů
byla zpracována prezenční listina této konference a dle ní bude hodnocena usnášeníschopnost.
V části týkající se rozpočtu komise předseda vysvětlil postoj některých, „tzv. silných co do
počtu chovatelů“, odborností a jejich snahu o samostatnost a samofinancovatelnost. Pokud jde o
odbornost CHOEP, rezervy v příjmové části rozpočtu by byly, pokud se navýší objednávky
kroužků objednávaných přes Sekretariát ÚV ČSCH a pokud by byl příjem z jediné výstavy –
Exota Olomouc, u které je ÚOK CHOEP spolupořadatelem.
Další část svého vystoupení předseda věnoval problematice kroužků. Upozornil na příslušnou
pasáž Stanov ČSCH, kde je uvedeno, že je povinností člena svá zvířata kroužkovat kroužky
ČSCH, což se v naší odbornosti děje málo. Chovatelé vystavují na výstavách ptáky kroužkované
kroužky zakoupenými na burzách, v horším případě nekroužkované a organizátoři výstav to
připouštějí. Právě z kroužků by měla naše odbornost jeden z významných příjmů do rozpočtu na

činnost stejně, jak je tomu např. u odbornosti chovatelů drůbeže a holubů a z registrace u
odbornosti chovatelů králíků. Oficiálním výrobcem a distributorem kroužků pro ptáky je
smlouvou oprávněna firma pana Štěpána Šestáka. Hlavní publikační činností ÚOK CHOEP je
vydávání standardu okrasného ptactva. Jeho zpracováním se zabývá sbor posuzovatelů posuzovatelé Jiří Tichý, Luboš Veselý, Ing. Petr Vedra a Radomír Veselý. V nabídce jsou
prozatím stále jen části – barevní a postavoví kanáři. K vydání je připravena část kříženců a
barevných andulek. V jistém stádiu je i standard agapornisů zpracovaný Ing. Blažkem. Je však
velmi obsáhlý a v tomto rozsahu je jeho vydání nereálné. Standard drobných exotů připravuje pan
Josef Piskora. Jako obtížné se jeví vydání standardu papoušků. Prozatím se nenašel odborník,
který by tuto oblast zpracoval.
V příkladné spolupráci se Sekretariátem ÚV ČSCH nechala ÚOK zhotovit propagační materiál
s vícejazyčným textem a banner k nově vyšlechtěnému plemenu ptáka v ČR - Olomouckému
kanáru - jak jej nazval jeho stvořitel, pan Luboš Veselý. Mezinárodní uznání tohoto nového
plemene vyžaduje složitý a dlouhý schvalovací proces v C.O.M. Poprvé byl tento pták představen
na výstavě Exota Olomouc v roce 2011. V příštím roce proběhne jeho první představení na
Světovém šampionátu v Belgii. ÚV ČSCH schválila na tuto akci, spojenou s účastí několika
chovatelů – vystavovatelů - příspěvek ve výši 40 tisíc korun. Případné chybějící finanční
prostředky se budou muset získat ze sponzorské činnosti a z vlastních finančních prostředků
jednotlivých vystavovatelů.
Kromě zastoupení odbornosti CHOEP v mezinárodní ornitologické organizaci C.O.M. má
naše odbornost zastoupení i v Evropském svazu chovatelů, sekci okrasného ptactva. Delegátem za
odbornost byl stanovenbyl JUDr. Sojka, ten však na tuto funkci z časových důvodů rezignoval.
V současnosti nás zastupuje v EE Ing. Jaroslav Kratochvíl.
Předseda komise pak v krátkosti informoval o aktivitách komise, kterých se osobně zůčastnil
mimo řádných zasedání ÚOK :
 Společné zasedání s ÚV ČSCH k rozpočtu a samofinancování dne 7.9.2011
 Valná hromada ČSCH dne 26.11.2011
 VIP setkání chovatelů v Kozolazech u Prahy, pořádané několik let panem
ZdeňkemVandělíkem, tentokrát v režii organizace KPEP. Zazněla tam ostrá kritika vůči
Svazu, že nepřipomínkuje zákony a vyhlášky týkající se chovatelství. K tomu podala
vysvětlení tajemnice komise. Sdělila, že se k návrhům a novelám zákonů a vyhlášek, které
dostáváme z Mze a MŽP vyjadřujeme.MŹP nám od roku 2008 zaslalo celkem 15 návrhů a
novel zákonů a vyhlášek, z toho jeden se týkal chovatelské tématiky. Byl předložen na
zasedání ÚOK CHOEP, ta jej vzala na vědomí. Naopak jsme k připomínkování od MŽP
neobdrželi návrh prováděcí vyhlášky č.210/210 Sb. k zákonu č.100/2004 Sb. Dotaz k tomu
byl adresován Mgr. Pavle Říhové na MŽP.
 Jednání o ustavení asociace chovatelů okrasného ptactva svolané z iniciativy JUDr. Sojky.
 Další jednání s ÚV a Ekonomickou komisí ČSCH o rozpočtu 2012 a 2013
 Účast Ing. Čumíčka a Ing. Valehracha na Olympiádě mladých chovatelů v Čáslavi ve
funkci zkoušejících s poznatkem malého zájmu mladých chovatelů o chov okrasného
ptactva.
 Dne 6.10. 2012 se předseda na pozvání zúčastnil výstavy Ornita v Trenčianské Turné a
zasedání ÚOK CHOEP SZCH. Jednalo se o další spolupráci na úrovni odborností obou
Svazů.
 K výtkám ÚRK ve vztahu k odbornosti CHOEP, které se týkaly zejména vyplácení
cestovních náhrad, formálních chyb v zápisech, neusnášeníschopnosti atd., se za celou
komisi písemně vyjádřil Ing. Čumíček.
 V uplynulém období podala ÚOK CHOEP připomínky k těmto svazovým dokumentům :
Stanovy ČSCH, Závazný výklad Stanov ČSCH, Řád pro posuzovatele, Výstavní řád
ČSCH a Smlouva mezi ČSCH a KPEP, která nebyla ze strany ÚV ČSCH schválena.

V závěru svého vystoupení pan předseda řekl, že ÚOK prochází minimálně v posledním roce
určitou krizí, což se projevuje nízkou aktivitou a malou účastí na zasedáních komise některých
členů. Vyzval proto přítomné, aby vybrali a navrhli vhodné kandidáty do nové ÚOK, jejíž členové
budou voleni na konferenci chovatelů okrasného ptactva v roce 2013. Opravdu bude na těchto
lidech hodně záviset budoucnost naší odbornosti.
Ad 5. a 6. Ing. Valehrach přednesl revizní zprávu současně s informací o čerpání rozpočtu komise
za rok 2011. Seznámil přítomné s jednotlivými položkami výnosové a nákladové stránky rozpočtu
s výsledkem nedočerpání 27 624 Kč. Konstatoval chybné zaúčtování cestovného, čímž došlo ke
zkreslení čerpání rozpočtu. Na členských známkách spec. ZO CHOEP a klubů bylo vybráno
68 122 Kč, část z těchto příjmů připadlo centrálnímu rozpočtu dle ustanovení ÚV ČSCH.
Evidenční listy za rok 2011 nezaslaly organizace Jablůnkov, Lipník n/B. a Ostrava Zábřeh.
Posuzovatelské výkazy nedodalo z 32 posuzovatelů, 20 posuzovatelů. Příjmy do vzdělávacího
fondu byly v roce 2011 nižší než plán. Komise přijala usnesení o změně odvodu poplatků za
posuzovatele v souladu s doporučením RK. ÚOK dále pracuje na vyhotovení dalších částí
Standardů ptactva dle možností. Z dlouhodobých úkolů není vyřešena problematika odběru
svazových kroužků.
Ad 7. Pan Veselý informoval o průběhu školení adeptů a posuzovatelů. Probíhá tradičně
v Čáslavi před výstavní sezónou. Letos v novém duchu v tom, že se posuzovatelé školili vzájemně
– každý si připravil svůj referát. Pět adeptů se korepondenční formou školili v období dvou let a
v Čáslavi ukončili adeptství čtyři z nich – Jiří Bílek, Radim Bílek, Petr Hráček a Tomáš Osoba.
Daniel Čapanda ještě absolvuje praktickou závěrečnou zkoušku na výstavě Exota 2013
v Olomouci. Jmenovaní, především od školitele pana Piskory (drobní exoti), předvedli doslova
excelentní výkony.Další adeptské kurzy už si budou zájemci hradit. Pan Veselý však také
konstatoval odchod několika posuzovatelů, především ze zdravotních důvodů a velkou mezeru
vidí u barevných kanárů.V současné době je ve sboru posuzovatelů 30 aktivních posuzovatelů.
Dle statistiky měli na školeních od roku 2006 100% účast posuzovatelé – Borovička, Piskora,
Ing.Trnobranský a Luboš Veselý. Na oficiálním seznamu C.O.M/O.M.J. jsou uvedeni naši
mezinárodní posuzovatelé – Jiří Richtár, Milan Strnad, Vlastimil Sus, Josef Svoboda, Vladislav
Šulc, Luboš Veselý a Jiří Vrňata.. Všichni každoročně hradí poplatek O.M.J.
Konference odbornosti CHOEP konaná 18.6.2011 schválila poplatek ve výši 500 Kč, který musí
zaplatit každý posuzovatel a adept na posuzovatele vždy 1x ročně. Tento byl vybírán na letošním
školení v Čáslavi. Do vzdělávacího fondu je odváděna částka 30 Kč z každé výstavy.na základě
odevzdaných výkazů posuzovatelů z výstav.
ÚOK řešila záležitost, může - li posuzovatel ČSCH posuzovat na výstavách pořádaných jinými
subjekty než je ČSCH. Tuto věc řeší bod č. 3. Obecných zásad Řádu pro posuzovatele, jehož
znění je následující : „Posuzovatelé jsou členové ČSCH jmenovaní do funkce Svazem, kteří
provádí posuzování zvířat na výstavách a přehlídkách ČSCH, případně na výstavách pořádaných
jinými subjekty v ČR i v zahraničí, na které byl příslušnými orgány ČSCH delegován.
Posuzovatel je oprávněn provádět posuzování zvířat i mimo výstavy a přehlídky, poradenskou
činnost v oblasti chovu zvířat a plemenitby a školící a vzdělávací činnost. Posuzovatel má statut
jmenovaného funkcionáře ČSCH“.
Pan předseda doplnil informaci o výstavě EXOTA Olomouc 2011, jako o jedinečné výstavě ve
střední a východní Evropě, která má účast i zahraničních vystavovatelů. Na této výstavě posuzují
naši posuzovatelé, což je vrcholem jejich posuzovatelské činnosti. Její součástí je i odborný
seminář, na kterém mají přednášky přední chovatelé a odborníci z ČR a zahraničí.
Ad 8. Vzhledem k omluvené neúčasti Ing. Nožičky, informovali o záležitosti přihlášení nového
plemena - Olomouckého kanára - na příslušných místech v organizaci COM/OMJ Ing. Čumíček
a Luboš Veselý . Pan Veselý by se měl spolu s Ing. Nožičkou zúčastnit kongresu COM, který se
koná u příležitosti SŠ 2013 v Belgii a být přítomni výroku speciální komise, která k novému
plemenu zaujme oficiální stanovisko. Tajemnice komise doplnila informaci o programu 61. SŠ,

který se bude konat v belgickém městě Hasselt ve dnech 23.-27.1.2013. Spec. ZO CHOEP a kluby
obdrží tuto informaci s tím, že vážným zájemcům budou, vzhledem k obsáhlosti celého materiálu,
následně zaslány výstavní podmínky s přihláškami.
Dále tajemnice informovala o Evropské výstavě drobných zvířat 2012, která proběhne ve dnech
7.- 9.12.2012 v Lipsku. K účasti se přihlásili čtyři vystavovatelé - pp. Groda, Poštulka, Mgr.
Radek Veselý a RNDr. Vachutka. Vystaví andulky, korely, neophémy, senegalského papouška a
barené kanáry v počtu 40 ptáků.
Ad 9. R ů z n é
Ing. Valehrach seznámil přítomné s novou výší posudečného(ceníku) za výkon posuzování na
výstavách ČSCH, kteá je součástí stávající směrnice pro posuzovatele. Obdrží ji všechny spec.
ZO CHOEPa kluby a bude zveřejněna na svazových internetových stránkách. Směrnice bude
součástí Řádu pro posuzovatele ČSCH, kterou v současné době novelizuje legislativní komise ÚV
ČSCH. Podnět pro tuto změnu podal ÚOK posuzovatel pan Borovička
Pan předseda nechal o změně posudečného hlasovat s výsledkem – schváleno.
Tajemnice komise hovořila k objednávkám kroužků. V roce 2011 bylo přes Sekretariát ČSCH
objednáno celkem 4 717 kroužků, z toho 4 242 z okresních organizací ČSCH, 475 ze tří
spec. ZO CHOEP (Frýdek Místek 1, Opava IV a Tábor 6) a žádný klub ! V letošním roce
se počet zvýšil jen díky objednávce klubu K- 1 Brno ( 2 375 ks). Celkem si kroužky na rok 2013
objednalo 27 okresů a 3 stejné spec. ZO CHOEP ve výši 4 126 ks. Výrobcem a distributorem je
opět firma pana Štěpána Šestáka .Ceny zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce.
Ad 10. D i s k u s e
V diskusi se k problematice kroužků vyjádřili všichni delegáti. Pan Koubek (delegát z Českých
Budějovic) vidí problém v ceně kroužků, na burzách se kroužky prodávají levněji a také v postoji
organizátorů výstav, kteří tolerují posuzování ptáků bez kroužků. Pan Foltýn (zástupce klubu K –
1 Brno) požaduje po výrobci, aby si kroužky mohl objednat kdykoliv, aby na nich bylo označení
ČSCH, nejen CZ a dále chovatelské číslo. To se neděje a je třeba, aby výrobce vyhověl požadavku
objednavatelů co chce mít na kroužku uvedeno.
Pan Koubek se dotkl otázky spolupráce s organizací KPEP. Odpovídají mu střídavě pánové
Změlík a Ing. Čumíček. Oba obsáhle vysvětlují celou záležitost kolem sepsání vzájemné smlouvy
o spolupráci, jejimž cílem bylo především snížení nákladů spojených s účastí členů ČSCH i členů
KPEPu na Světových šampionátech okrasného ptactva. ÚOK na svém zasedání dne 27.4.2012
rozhodla, aby se opětovně vstoupilo v jednání s ÚV a organizací KPEP. Komise vyhověla
požadavku KPEP na poskytnutí posuzovatelů k posuzování na výstavě Exotika 2012 v Lysé
n/Labem. KPEP recipročně uhradil za tyto posuzovatele roční poplatek 500 Kč na osobu.
Ad11. U s n e s e n í
Ing. Luboš Valehrach přednesl usnesení náhradní Ústřední konference delegátů odbornosti
chovatelů okrasného a exotického ptactva ( počátek náhradní konference v 10.15 hod.) :
1. Konference spojuje návrhovou a mandátovou komisi a zvolila za členy Ing. Luboše
Valehracha, Pavla Jochmana a Vlastimila Suse
2. Konference schválila předložený návrh programu.
3. Konference schválila zprávu předsedy ÚOK o činnosti Ústřední odborné komise
chovatelů okrasného a exotického ptactva za uplynulé období.
4. Konference vzala na vědomí zprávu předsedy RK ÚOK z revize ÚOK.
5. Konference vzala na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu.
6. Konference schválila Směrnici pro činnost posuzovatelů okrasných a exotických
ptáků na výstavách ČSCH.
7. Konference zvolila Ing. Jiřího Čumíčka jako delegáta konference na Valnou hromadu
ČSCH, jako náhradníky zvolila p. Zbyňka Laubeho a třetího náhradníka p. Vlastimila
Suse.
Přednesené usnesení schválili přítomní delegáni jednohlasně.

Předseda komise, pan Ing. Čumíček pak poděkoval všem přítomným za účast, popřál jim
hodně zdraví, chovatelské úspěchy a příjemnou cestu k návratu domů.
Ing. Jiří Č u m í č e k, v.r.
předseda ÚOK CHOEP
Zapsala : Jana Korbová

