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Č.j. 8/9/2013
Zápis
z Ústřední volební konference odbornosti chovatelů
okrasného a exotického ptactva, která se konala
v sobotu 9. března 2013 ve velké zasedací místnosti
na Sekretariátu ÚV ČSCH v Praze
ÚOK, RK
přítomni : Ing.Jiří Čumíček, Ing.Josef Nožička, Lubomír Veselý.
omluveni : Zbyněk Laube
OO ČSCH
přítomni zástupci : České Budějovice, Frýdek Místek, Kladno, Kolín, Kroměříž, Liberec, Nový
Jičín, Pardubice, Přerov, Strakonice, Tábor, Uherské Hradiště
omluveni : Vsetín
nepřítomni zástupci /bez omluvy/ : Cheb, Jindřichův Hradec, Nymburk, Písek, Plzeň oblast, Plzeń
sever, Sokolov, Tachov, Žďár n/Sázavou.
Spec. ZO
přítomni zástupci : Děčín, Frýdek Místek 1., Kladno, Opava IV., Tábor 6, K1-Brno, spec. ZO
Klub chovatelů domestikovaného ptactva Olomouc, ZO Klatovy 8 Českomoravský klub chovatelů loriů
omluveni zástupci : Exota Olomouc,Havířov, Jablůnkov, Ostrava-Zábřeh
nepřítomni /bez omluvy/ : Hrotovice, Lipník n/Bečvou, Mšec, Opava – Kylešovice, SCHOEP
Praha, Třebechovice p/O., Vodňany.
Kluby
omluveni zástupci : Klub K - 2 Ostrava, Klub chovatelů bažantů, vodního ptactva a holoubků
nepřítomni /bez omluvy/ : Moravský klub chovatelů andulek.
Sekretariát : Jana Korbová.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Volba pracovních komisí
Kontrola usnesení z konference r.2011 a 2012
Zpráva předsedy o činnosti komise v letech 2011 - 2012
Informace o čerpání rozpočtu komise v roce 2012
Zpráva revizní komise odbornosti za rok 2011
Zpráva předsedy Sboru posuzovatelů
Informce z jednání C.O.M./ O.M.J. a Světového šampionátu OP
Představení kandidátů
Volby
Diskuse
Usnesení
Závěr

Ad l. Konferenci zahájil předseda komise pan Ing. Jiří Čumíček, uvítal přítomné delegáty a hosty
a ohlásil důvody nepřítomnosti několika členů ÚOK CHOEP (Antonína Korce, Zdeňka
Vandělíka, Ing. Luboše Valehracha a Ing. Petra Vedry).
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. Nožička, z pléna byli navrženi Ing. Ladislav Burian, delegát za OO ČSCH
Strakonice a Vladimír Volf, delegát za OO ČSCH Tábor. Přítomní delegáti pracovní komisi
v tomto složení jednomyslně schválili. Volební komise byla schválena ve složení Vladimír Lejsal,
delegát za OO ČSCH Kroměříž, předseda a Vladimír Dlouhý, delegát za spec. ZO – Klub
chovatelů domestikovaného ptactva Olomouc, člen.
Ad 3. Předseda provedl kontrolu usnesení z minulé konference konané v Praze dne 27. října
2012. Ing. Jiří Čumíček byl na konferenci zvolen delegátem za odbornost CHOEP na Valnou
hromadu ČSCH, která se konala v Praze dne 3.11.2012. Náhradníky byli zvoleni pp. Zbyněk
Laube a Vlastimil Sus. Ostatní body usnesení byly splněny. Zápis byl schválen bez připomínek.
Ad 4. Předseda přednesl obsáhlou zprávu o činnosti Ústřední odborné komise chovatelů
okrasného a exotického ptactva za období od 18.6.2011 do 9.3.2013.
Ad 5. Informaci o čerpání rozpočtu komise v roce 2012 přednesla tajemnice komise.
Z výsledovky uzavřené dne 21.2.2013 vyplynulo, že náklady v položkách (účtech) – spotřeba
materiálu, cestovné zaměstance a funkcionářů, občerstvení na schůzích ÚOK, dary a ceny na
výstavy, jubilea členů ÚOK, poštovné, nájem na školení posuzovatelů, odměny členům ÚOK
vč. sociálního a zdravotního pojištění, veterinární prevence a ostatní náklady - činily celkem
54 758 korun. Výnosy ze vzdělávacího fondu, poplatků mezinárodních posuzovatelů a
z členských známek činily 46 506 korun. Výsledek (rozdíl) činí mínus 8 252 korun. Plán byl
postaven na čerpání do částky mínus 37 000 korun. Nedočerpání bylo zapříčiněno nečerpáním
financí ve všech položkách, především v nevydání nových standardů a snahou mít vyrovnaný
rozpočet.
Tajemnice informovala o návrhu rozpočtu komise na rok 2013, který je vypracován ve třetí
verzi vzhledem k nařízeným změnám v systému rozpočtu ze strany ekonomické komise a ÚV
ČSCH k čerpání do výše mínus 43 250 korun. Návrh bude předložen březnovému zasedání ÚV
ČSCH. K důvodům dalších změn v systému sestavení rozpočtu na rok 2013 podal vysvětlení
generální sekretář Českého svazu chovatelů, pan Martin Kabát, DiS.
Ad 6. Revizní zprávu za rok 2011 přednesla za nepřítomného Ing. Valehracha tajemnice komise.
Bylo v ní konstatováno nedočerpání 27 624 Kč, 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 korespondenční formou, pan Veselý vysvětlil
systém tohoto školení, 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 adeptský kurz už si budou
zájemci hradit a bude otevřen při počtu nejméně 5 uchazečů o adeptství (zatím jsou evidováni dva
zájemci). Pan Veselý konstatoval odchod několika posuzovatelů, především ze zdravotních
důvodů, 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 –
Pavel Borovička, Josef Piskora, Ing.Tomáš 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 poplatek byl
vybírán na loňském školení v Čáslavi. Do vzdělávacího fondu je odváděna částka 30 Kč z každé
výstavy na základě odevzdaných výkazů posuzovatelů z výstav. Od roku 2013 je to 40 korun
z každé výstavy.
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.
K této informaci pak připojil usnesení ze včerejšího zasedání komise o změně místa konání
letošního školení posuzovatelů. Uskuteční se v chovatelském domě ZO ČSCH Frýdek 1, ve
Frýdku –Místku, v sobotu 7. září 2013.
Ad 8. Ing. Nožička přítomné informoval o své účasti na 61. Světovém šampionátu okrasného
ptactva, které se konalo ve dnech 17.- 27. ledna 2013 v belgickém městě Hasselt. Jeho zpráva
z cesty a informace z kongresu C.O.M. bude zveřejněna v časopise Chovatel. Vystoupení doplnil
svými dojmy ze šampionátu pan Ladislav Groda, který byl po celou dobu výstavy přítomen
z titulu konvojáře. Přivezl, odvezl a staral se po celou dobu o 77 ptáků vystavovatelů pp. Otakara
Hudce, Zdeňka Tomky, René Poštulky, Luboše Veselého a své andulky. Přítomným představil
medaile a poháry, které si přivezl z desítky šampionátů, jichž se účastnil. Od C.O.M. obdržel
certifikát za desetiletou činnost ve funkci konvojáře. Předložil také písemný certifikát o naší účasti
na tomto šampionátu od nejyšších představitelů C.O.M.
Ing. Nožička spolu s Lubošem Veselým informovali o výsledku pětičlenné komise, která na SŠ
hodnotila exteriér Olomouckého kanára. ÚOK CHOEP předali oficiální písemné vyjádření této
komise. Dopis je adresován předsedovi ČSCH, panu Královi a bude mu přetlumočen. Z obsahu
dopisu vyplynul závěr, že se jedná o hnědého lizarda a proto nebyl komisí O.M.J. uznán za nové
plemeno. K výroku komise O.M.J. Luboš Veselý sdělil, že oslovil k vyjádření anglický klub
chovatelů lizardů. O šlechtění Olomouckého kanára a výroku komise na SŠ v Hasseltu podá
podrobnou zprávu, která bude zveřejněna v časopise Chovatel.
Ad 9. Předseda volební komise, pan František Lejsal, nejprve seznámil přítomné s návrhem
volebního řádu, který obdrželi spolu s kandidátní listinou všichni delegáti konference. S otázkou,
zdali s obsahem volebního řádu delegáti souhlasí dal hlasovat. Volební řád byl jednomyslně
schválen. Poté pan Lejsal oznámil, že do stanoveného termínu došlo na Sekretariát ÚV ČSCH
osm dotazníků těchto kandidátů : Ing Jiřího Čumíčka, Vojtěcha Foltýna, Ladislava Grody,
Martina Kabáta, DiS., Ing. Josefa Nožičky, Vlastimila Suse a Luboše Veselého. Přistoupil pak
k představení jednotlivých kandidátů a nechal hlasovat jaká forma voleb bude přijata. Delegáti

zvolili volbu tajnou. Po provedené tajné volbě se separátně sešla volební komise a spočítala hlasy.
Rozdáno bylo 18 volebních lístků, stejný počet byl odevzdán.Výsledek voleb byl následující : do
ÚOK a RK byli zvoleni : Ing. Jiří Čumíček, Martin Kabát, DiS., Zbyněk Laube, Ing. Josef
Nožička, Luboš Veselý, Ladislav Groda, Vojtěch Foltýn a Vlastimil Sus. Během přestávky se
sešli členové nové ÚOK a RK a zvolili své předsedy. Předsedou ÚOK CHOEP byl zvolen
Ing. Jiří Čumíček, členy ÚOK CHOEP se stali Martin Kabát, DiS., Zbyněk Laube, Ing. Josef
Nožička a Luboš Veselý. Předsedou RK při ÚOK CHOEP byl zvolen pan Ladislav Groda, členy
RK se stali Vojtěch Foltýn a Vlastimil Sus.
Ad 10. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto se ujal slova Ing. Nožička, aby ve funkci předsedy
návrhové komise přednesl návrh usnesení delegátů Ústřední konference odbornosti chovatelů
okrasného a exotického ptactva.
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.

Předseda návrhové komise se dotázal delegátů, má-li někdo k návrhu usnesení připomínky
nebo doplňky, nebylo tomu tak a proto dal o usnesení hlasovat. Delegáti Ústřední konference
odbornosti chovatelů okrasného a exotického ptactva usnesení jednomyslně schválili.
Všichni delegáti novým členům komisí blahopřáli.
V závěru staronový předseda ÚOK CHOEP, pan Ing. Jiří Čumíček, poděkoval všem za
účast, trpělivost a aktivní přístup k projednávaným záležitostem a s přáním, aby se příště sešli
ve větším počtu a lepších časech pro naši odbornost, jednání ukončil.

Ing. Jiří Č u m í č e k, v.r.
předseda ÚOK CHOEP

Zapsala : Jana Korbová

