Statut standardové komise
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Standardová komise (dále StK) je pracovní komisí Ústřední odborné komise chovatelů králíků (dále
ÚOK CHK) pro problematiku standardů plemen králíků. Začlenění StK do struktury odbornosti
popisuje Organizační řád odbornosti chovatelů králíků. StK ve své činnosti podléhá Ústřední odborné
komisi chovatelů králíků, která rovněž bere na vědomí, resp. schvaluje její rozhodnutí.
2. ČLENOVÉ
Standardová komise je zpravidla minimálně pětičlenná. Jejími členy jsou: předseda ÚOK CHK,
předseda Sboru posuzovatelů králíků, zástupce ÚOK CHK v Evropském svazu chovatelů zvířat, vedoucí
pro novošlechtění a regenerační chovy a člen jmenovaný ÚOK CHK. V případě duplicity některých
funkcí může být počet jmenovaných členů StK vyšší. Členové StK si tajně volí předsedu StK. Funkční
období je pětileté, přičemž se shoduje s funkčním obdobím ÚOK CHK.
3. KOMPETENCE STANDARDOVÉ KOMISE
Mezi kompetence StK náleží zejména následující oblasti.
3.1 Iniciace
- uznávacích řízení povolených novošlechtění rázů a plemen králíků;
- změn ve znění standardů jednotlivých rázů a plemen králíků (ve spolupráci s autory platného
Vzorníku plemen králíků);
- přípravy a tvorby nového Vzorníku plemen králíků – ve spolupráci s Předsednictvem sboru
posuzovatelů králíků a ÚOK CHK.
3.2
-

Schvalování
návrhů standardů rázů a plemen králíků v novošlechtění;
složení uznávací komise, místo a datum konání uznávacího řízení novošlechtění;
znění standardů nově uznaných rázů a plemen králíků;
změn ve standardech jednotlivých rázů a plemen králíků;
nového Vzorníku plemen králíků - ve spolupráci s Předsednictvem sboru posuzovatelů králíků
a ÚOK CHK.

3.3 Spolupráce
- s Předsednictvem sboru posuzovatelů králíků a ÚOK CHK;
- se standardovou komisi králíkářské sekce Evropského svazu chovatelů zvířat, případně se
standardovými komisemi zahraničních chovatelských svazů;
- s chovatelskými kluby i jednotlivými chovatelů králíků.
4. DALŠÍ ČINNOSTI ČLENŮ STANDARDOVÉ KOMISE
- pomáhají s tvorbou návrhu standardu novošlechtění, případně radí šlechtitelům;
- posuzují zvířata v expozici novošlechtění na Celostátních výstavách mladých králíků a
všeobecných Celostátních výstavách;
- účastní se uznávacích řízení nových rázů a plemen králíků;
- přijímají podněty a připomínky ke standardům jednotlivých rázů a plemen králíků a Vzorníku
plemen králíků;
- navrhují úpravy a změny standardů jednotlivých rázů plemen králíků a Vzorníku plemen
králíků;
- spolupracují a aktivně se podílejí na přípravě a tvorbě nového Vzorníku plemen králíků;
- seznamují s rozhodnutími a závěry standardové komise Sbor posuzovatelů králíků,
chovatelské kluby i jednotlivé chovatele.
Tento Statut standardové komise schválila ÚOK CHK dne 24. 3. 2006. Dne 8. 2. 2015 schválila
ÚOK CHK úpravy statutu, vzhledem k organizačnímu začlenění.

