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Organizační řád sekce chovatelů králíků ČSCH 
 

 
1. Charakteristika sekce v rámci Českého svazu chovatelů, z. s. 
Tento organizační řád upravuje vnitřní vztahy sekce chovatelů králíků v rámci struktury Českého svazu 

chovatelů, z. s. (dále ČSCH). Sekce chovatelů králíků vychází z více než sto let staré, bohaté historie našeho 

králíkářství. Sekce chovatelů králíků ČSCH vytváří prostor pro realizaci čistokrevného chovu králíků v České 

republice jako zájmové činnosti. Řád upravuje strukturu, metodicko-odborné řízení a podmínky rozvoje chovu 

králíků v ČSCH. Veškerá činnost je v souladu Stanovami ČSCH. 

2. Organizační začlenění chovatelů sekce v základních organizacích 
Chovatelé sekce králíků se sdružují v základních organizacích ČSCH (dále ZO ČSCH). V případě potřeby (zejména 

větší ZO) může být v ZO ustanovena odborná komise chovatelů králíků. Za sekci chovatelů králíků je vždy zvolen 

vedoucí funkcionář sekce, který je zpravidla členem výboru ZO ČSCH. Tento funkcionář je delegátem na územní 

konferenci sekce chovatelů králíků. Povinností ZO je stanovit registrátora králíků. 

3. Územní konference sekce chovatelů králíků 
Územní konference sekce chovatelů králíků je zastupitelským orgánem pro chov králíků na dané územní 

organizaci ČSCH (dále ÚO ČSCH). Územní konferenci svolává územní odborná komise chovatelů králíků, a to 

minimálně jednou ročně. Aktivu se účastní delegáti sekce chovatelů králíků příslušné územní organizace. 

Územní konferenci sekce chovatelů králíků přísluší zejména: 
- jednat o záležitostech příslušné chovatelské sekce v obvodu působnosti územní organizace; 
- volit předsedu a její členy územní chovatelské komise územní organizace; 
- navrhovat kandidáty do funkcí ve výboru příslušné ÚO a do Ústřední odborné komise chovatelů králíků (dále 
ÚOK CHK) ; 
- volit delegáty na ústřední konferenci chovatelské sekce; 
- předkládat návrhy výboru ÚO a ÚOK CHK; 
- projednat činnost a hospodaření sekce za uplynulé období, stanovit záměry rozvoje a úkoly pro příští období a 
jejich ekonomické zajištění; 
- ustanovit územní odbornou komisi chovatelů králíků a volit její členy. V případě, že okresní odborná komise 

ustanovena nebude, mají delegáti územní konference sekce chovatelů králíků povinnost zvolit jednoho 

funkcionáře jako představitele sekce chovatelů králíků, který bude plnit funkci vedoucího (předsedy) 

odbornosti na daném ÚO a bude delegátem na Ústřední konferenci delegátů sekce chovatelů králíků. 

4. Územní odborná komise chovatelů králíků 
Územní (okresní) odborná komise chovatelů králíků (dále OOK CHK) je výkonnou složkou mezi územními 
konferencemi sekce chovatelů králíků. Je metodickým a organizačním centrem odbornosti chovatelů králíků na 
dané ÚO. Činnost komise řídí předseda komise, není-li ustanoven pouze jeden představitel sekce chovatelů 
králíků okresu. OOK CHK má povinnost jmenovat okresního registrátora králíků. 
 
OOK CHK přísluší zejména: 
- řídit, koordinovat a informovat odbornou králíkářskou činnost na dané ÚO; 
- zabezpečovat plnění usnesení územní konference sekce chovatelů králíků a vyšších odborných orgánů ČSCH; 
- realizovat propagační činnost odborné králíkářské činnosti včetně finančního zabezpečení; 
- zabezpečit registraci králíků na daném okrese (ÚO); 
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- zasílat roční přehled o registraci králíků na daném okrese (resp. oblasti, městě) na ÚOK CHK ve stanoveném 
termínu; 
- zodpovídá za odvádění poplatku za registraci králíků dané ÚO na ÚOK CHK ve stanoveném termínu. 
 
 
5. Kluby chovatelů králíků 
Kluby chovatelů králíků (dále KCHK) sdružují chovatele králíků jednoho nebo několika – zpravidla z 
chovatelského hlediska podobných – plemen. Pro jedno konkrétní plemeno či plemena podobná může být 
ustaven pouze jeden chovatelský klub. Postavení a činnost chovatelských klubů je upraveno Stanovami ČSCH. 
 
Klubům chovatelů králíků přísluší zejména: 
- rozvíjet šlechtitelskou činnost, cílevědomou plemenitbou zvyšovat kvalitu exteriérových, užitkových, 
zdravotních, eventuálně sportovních vlastností chovaných plemen; 
- na požádání ÚOK CHK předložit členskou evidenci klubu; 
- zaslat každoroční přehled registrace králíků v klubu a odvádět poplatek za registraci králíků v klubu na ÚOK 
CHK ve stanoveném termínu; 
- volit delegáta klubu na Ústřední konferenci sekce chovatelů králíků. 
 
 
6. Ústřední konference delegátů sekce chovatelů králíků 
Ústřední konference delegátů sekce chovatelů králíků je nejvyšším zastupitelským orgánem odbornosti chovu 
králíků v rámci struktury ČSCH. Ústřední konferenci svolává Ústřední odborná komise chovatelů králíků (dále 
ÚOK CHK), a to minimálně jedenkrát ročně. Ústřední konference se zúčastňují delegáti zvolení na územních 
konferencích sekce chovatelů králíků, kteří při hlasováních disponují počtem mandátů, který je stanoven a 
schválen podle usnesení Valné hromady ČSCH (dále VH). Dále, ústřední konference se zúčastňují s hlasem 
poradním také delegáti klubů chovatelů králíků. Ve věcech odborných je tento hlas delegátů klubů považován 
za hlas rozhodující. Konference se mohou účastnit i pozvaní hosté. 
 
Ústřední konferenci delegátů sekce chovatelů králíků přísluší zejména: 
- řídit odbornou králíkářskou činnost s ohledem na celostátní působnost; 
- stanovit úkoly pro rozvoj chovu králíků a provádět kontrolu plnění příslušných usnesení; 
- schvalovat program ústřední konference a volit zapisovatele, ověřovatele zápisu a dále členy mandátové, 
návrhové a volební komise; 
- schvalovat organizační řád chovatelské sekce včetně jeho novelizací; 
- volit a odvolávat členy ÚOK CHK a kontrolní komise (dále KK) sekce; 
- schvalovat směrnice a řády pro chovatelskou činnost;  
- schvalovat záměry, plány, rozpočet a výsledky hospodaření sekce chovatelů králíků; 
- navrhovat kandidáty do Ústřední kontrolní komise, Ústřední rozhodčí komise, Ústřední komise pro práci s 
mladými chovateli a pracovních komisí Svazu; 
- navrhovat a schvalovat kandidáty do Ústředního výkonného výboru (dále ÚVV) ; 
- schválit počet členů ÚOK CHK;   
- volit delegáta a jeho náhradníka sekce na VH ČSCH; 
- předkládat návrhy k projednání na ÚVV a VH ČSCH. 
 
7. Ústřední odborná komise chovatelů králíků 
Ústřední odborná komise chovatelů králíků je nejvyšším výkonným a metodickým orgánem sekce chovatelů 
králíků v rámci struktury ČSCH. Členové ÚOK CHK jsou voleni ústřední konferencí sekce chovatelů králíků s tím, 
že funkční období je pětileté. Celkový počet členů je lichý (min. sedm členů, max. devět členů). Řádným 
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sedmým anebo devátým členem se stává předseda Sboru posuzovatelů králíků. Bezprostředně po volbě si 
členové ÚOK CHK hlasováním zvolí předsedu a místopředsedu ÚOK a rozdělí odborné kompetence. Pravidelné 
schůze ÚOK CHK jsou svolávány minimálně čtyřikrát ročně, jednání jsou uzavřená a zúčastňují se jich členové 
ÚOK CHK, předseda KK sekce, a tajemník ÚOK CHK. Na jednání ÚOK mohou být zváni členové KK sekce, členové 
Předsednictva Sboru posuzovatelů králíků anebo členové Standardové komise (dále StK). Jednání se dále 
mohou za pozvání účastnit také čestní členové ÚOK CHK. O případném pozvání hostů na nadcházející jednání 
rozhodují členové ÚOK CHK.  
 
ÚOK CHK přísluší zejména: 
- metodicky řídit odbornou králíkářskou činnost mezi ústředními konferencemi a zabezpečovat rozvoj chovu 
králíků podle přijatých zásad a usnesení; 
- koordinovat činnost OOK CHK a chovatelských klubů králíků; 
- zabezpečovat informovanost nižších králíkářských orgánů o odborném dění; 
- propagovat organizované králíkářství; 
- vzdělávat členy sekce, školit, jmenovat a odvolávat, řídit odborné funkcionáře, aktivně se podílet na výchově 
mladých chovatelů a odborníků;  
- organizovat a řídit plemenářskou práci, zakládat a řídit činnost Centrální plemenné knihy králíků; 
- ustavovat, řídit a rušit chovatelské kluby, odborně řídit pořádání výstav, soutěží a podobných akcí na 
celostátní úrovni případně i mezinárodní úrovni (INTERKANIN); 
-spolupracovat s příslušnými chovatelskými sekcemi zahraničních chovatelských svazů; 
- jmenovat delegáty do příslušné chovatelské sekce Evropského svazu chovatelů (dále EE), případně do dalších 
mezinárodních chovatelských organizací; 
-rozhodovat o odvoláních do rozhodnutí v odborných chovatelských záležitostech vydaných nižšími odbornými 
orgány 
- hospodařit s přidělenými finančními prostředky chovatelské sekce; 
- zabezpečovat spolupráci s odpovídajícími odbornými králíkářskými orgány v zahraničí; 
- svolávat ústřední konferenci delegátů sekce chovatelů králíků a navrhovat její program a volební řád; 
- zpracovávat a vydávat směrnice a řády pro chovatelskou činnost; 
- uznávat kontrolované chovy králíků; 
- zabezpečit spolupráci při pořádání výstav především celostátního charakteru; 
- ustanovovat Sbor posuzovatelů králíků a koordinovat jeho činnost ve spolupráci s Předsednictvem Sboru 
posuzovatelů králíků; 
- jmenovat a odvolávat členy Standardové komise, eventuálně jiných pracovních odborných komisí; 
- spolupracovat s vědecko-výzkumnými ústavy a univerzitami, zejména za účelem propagace a obohacení 
poznatků z chovu králíků; 
- vydávat odbornou literaturu a příslušné tiskopisy; 
- sestavovat návrh rozpočtu sekce; 
- jmenovat ústředního registrátora králíků; 
- podílet se na výběru tajemníka ÚOK CHK 
 
8. Kontrolní komise sekce chovatelů králíků 
KK sekce chovatelů králíků působí nezávisle na ÚOK CHK. Práva a povinnosti této komise odpovídají působnosti 

ústřední kontrolní a ústřední rozhodčí komise s určením pro chovatelskou sekci. KK sekce chovatelů králíků je 

tříčlenná a je volena na Ústřední konferenci delegátů sekce chovatelů králíků. Členové kontrolní komise si volí 

předsedu KK, který se má právo zúčastnit se jednání ÚOK s hlasem poradním. Komise pracuje podle předem 

schváleného plánu práce, kontroluje hospodaření a soulad činnosti ÚOK CHK se Stanovami ČSCH. Na požádání 

může provádět i kontroly nižších odborných orgánů. Ze své činnosti se zodpovídá ústřední konferenci delegátů 

sekce chovatelů králíků, které předkládá zprávu o provedených kontrolách. 



4 

 

9. Sbor posuzovatelů králíků ČSCH 
Sbor posuzovatelů králíků ČSCH je shromážděním všech posuzovatelů králíků v rámci ČSCH. Podrobnosti 
ustanovení a činnosti upravuje Statut sboru posuzovatelů králíků ČSCH. 
 
10. Předsednictvo Sboru posuzovatelů králíků ČSCH 
Předsednictvo sboru posuzovatelů králíků je stálou pracovní komisí ÚOK CHK. Členové Předsednictva Sboru 
posuzovatelů králíků, vč. předsedy Sboru jsou voleni Shromážděním posuzovatelů králíků. Podrobnosti 
ustanovení a činnosti upravuje Statut sboru posuzovatelů králíků ČSCH. 
 
11. Standardová komise 
Standardová komise je stálou pracovní komisí ÚOK CHK. Jmenování členů – posuzovatelů králíků je v 

kompetenci ÚOK CHK. Podrobnosti upravuje Statut standardové komise. 

 

Ústřední konference delegátů sekce chovatelů králíků v Čáslavi dne 3. 3. 2019 schválila tento Organizační řád 

sekce chovatelů králíků. Řád nabyl platnosti a účinnosti dnem schválení. Tímto se ruší Organizační řád 

odbornosti chovatelů králíků schválený 1. 3. 2015. 


