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Chovatelskou odborností se rozumí vnitřní zájmové seskupení členů základních organizací  

Českého svazu chovatelů podle druhu jimi chovaných  ptáků. 

Ustavením chovatelské odbornosti vytváří Český svaz chovatelů podmínky pro rozvoj 

speciální chovatelské činnosti. 

O ustavení a zrušení chovatelské odbornosti rozhoduje valná hromada Českého svazu  

chovatelů. 

Tento organizační řád upravuje vnitřní vztahy, metody řízení a práce, zajištění informo- 

vanosti, propagace aj. pro odbornost chovatelů okrasného a exotického ptactva . 

     

 1.        ORGANIZAČNÍ   JEDNOTKY 

 

      základní organizace /ZO/ 

      okresní /oblastní, městská/ odborná komise 

      okresní /oblastní, městský/ aktiv chovatelské odbornosti 

      sbor posuzovatelů 

      ústřední odborná komise 

      ústřední konference delegátů chovatelské odbornosti. 

Obecná   ustanovení 

1.   Členská schůze organizační jednotky je způsobilá  se usnášet, je-li přítomna nad- 

poloviční většina dané organizační jednotky. 

2.   Není-li v hodinu uvedenou pro konání členské schůze dané organizační jednotky 

přítomna nadpoloviční většina jejich členů, může se schůze konat v náhradním termí- 

nu /např. o čtvrt hodiny později, byla-li tato možnost uvedena v pozvánce k jednání/ 

za přítomnosti nejméně tří členů organizační jednotky. Může však jednat a rozhodo- 

vat pouze o těch záležitostech, které  byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti 

usnesení se v takovém případě vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů. 

Toto ustanovení neplatí v případě likvidace /zrušení/ organizace. 

 

 2.        ZÁKLADNÍ  ORGANIZACE 

 

V š e o b e c n é - sdružují členy, kteří jsou chovateli různých druhů drobných zvířat. 

 

O rozsahu a organizačním zabezpečení odborné chovatelské činnosti ve všeobecné zá- 

kladní organizaci rozhoduje členská schůze. Při navrhování kandidátů do funkcí ve  

výboru základní organizace je třeba  přihlížet k tomu, aby bylo zajištěno zastoupení 

chovatelské odbornosti ve výboru základní organizace. Zvolený  funkcionář do výboru 

základní organizace za chovatelskou odbornost odpovídá za plnění usnesení vyšších 

odborných orgánů  Českého svazu chovatelů, dále za to, aby výbor základní organiza- 

ce projednal odpovídajícím způsobem záležitosti chovatelské odbornosti, přijal k nim 

usnesení a zohlednil požadavky v návrhu rozpočtu a dále za to, aby vyšší orgány Čes- 

kého svazu chovatelů byly informovány o zásadních usneseních ve věcech odborných. 



Zajišťuje propagaci chovatelské činnosti ZO v médiích. Členská schůze základní orga- 

nizace schvaluje záměry činnosti a rozpočet hospodaření organizace. Navrhuje dele- 

gáty na okresní /oblastní, městský/ aktiv delegátů chovatelské odbornosti podle klíče 

stanoveného okresní /oblastní, městskou/ odbornou komisí. 

ZO navrhuje zástupce do vyšších odborných komisí. 

 

S p e c i a l i z o v a n é  - sdružují chovatele okrasných a exotických ptáků. Ve své čin-  

nosti plní všechny povinnosti vyplývající pro ZO ze Stanov Českého svazu chovatelů. 

Organizační začlenění se řídí usnesením ústřední konference chovatelské odbornosti  

a je v přímé evidenci ÚOK chovatelů okrasných a exotických ptáků. 

ZO navrhuje zástupce do vyšších odborných komisí.  

 

S p e c i a l i z o v a n é – k l u b y – sdružují chovatele okrasných a exotických ptáků 

úzce specializovaných a vyhraněných chovatelských zájmů. Ve své činnosti plní 

všechny povinnosti vyplývající pro ZO ze Stanov ČSCH, stejně jako výše uvedené 

specializované ZO.  

 

3.     OKRESNÍ , /OBLASTNÍ, MĚSTSKÝ/ AKTIV CHOVATELŮ  OKRASNÝCH 

        A  EXOTICKÝCH  PTÁKŮ  je orgánem zastupitelským. 

 

     Jednání aktivu svolává okresní/oblastní, městská/ odborná komise podle schválené- 

ho harmonogramu činnosti a v souladu s rozpočtem okresní/oblastní, městské/ organi-  

zace, případně podle rozhodnutí příslušné ústřední odborné komise. 

Aktivu se účastní delegáti zvolení na členských schůzích ZO. OOK okrasných  a exo- 

tických ptáků dbá na to, aby na aktiv byli pozváni delegáti chovatelské odbornosti   

okrasných a exotických ptáků ze všech ZO v okrese /oblasti, městě/. OOK okrasných a 

a exotických ptáků odpovídá za to, aby na program aktivu bylo zařazeno jednání  o 

všech povinnostech , které přísluší aktivu podle Stanov ČSCH a podle usnesení ÚOK,   

a dále mu přísluší: 

-  jednat o chovatelských záležitostech z odborných i organizačních hledisek 

-  projednat činnost a hospodaření odbornosti za uplynulé období 

-  stanovit záměry rozvoje a úkoly pro příští období a jejich ekonomické zajištění 

-  ustavit okresní /oblastní, městskou/ odbornou komisi a volit její členy. V případě, že 

 nebude  OOK ustavena, zvolit jednoho funkcionáře jako představitele chovatelské 

 odbornosti v okrese /oblasti, městě/ a navrhnout ho do výboru okresni /oblastní, 

 městské/ organizace 

- volit delegáty na ústřední konferenci chovatelské odbornosti, kandidáty do výboru 

  okresní /oblastní, městské/ organizace a vyšších orgánů ČSCH 

- plnit povinnosti vyplývající ze Stanov ČSCH. 

 

4.     OKRESNÍ /OBLASTNÍ, MĚSTSKÁ/ ODBORNÁ KOMISE  CHOVATELŮ 

        OKRASNÝCH A EXOTICKÝCH PTÁKŮ  je orgánem výkonným  a svým 

působením : 

-  zabezpečuje splnění usnesení aktivu chovatelské odbornosti okrasných a exotických 

   ptáků a vyšších odborných orgánů 

-  řídí a koordinuje odbornou chovatelskou činnost v okrese /oblasti, městě/ 

- prosazuje zájmy chovatelů okrasných a exotických ptáků, zabezpečuje informova-   

nost ZO o usneseních výboru okresních /oblastních,městských/ organizací a ÚOK 

okrasných a exotických ptáků 



- informuje ÚOK o činnosti chovatelské odbornosti okrasných a exotických ptáků 

v okrese /oblasti, městě/ 

- rozhoduje o způsobech a zajištění propagace chovu okrasných a exotických ptáků 

v médiích  a realizuje ji 

-  plní povinnosti vyplývající ze stanov ČSCH. 

Činnost komise řídí předseda komise, kterého volí ze svého středu členové zvolení na 

okresním /oblastním, městském/ aktivu chovatelů okrasných a exotických ptáků. 

 

5.     ÚSTŘEDNÍ  KONFERENCE  DELEGÁTŮ  CHOVATELSKÉ  ODBORNOSTI 

        OKRASNÝCH A EXOTICKÝCH PTÁKŮ - je nejvyšším  zastupitelským orgánem 

      chovatelů okrasných a exotických ptáků v Českém svazu chovatelů. 

   Svolání konference a její organizační zabezpečení zajišťuje ÚOK okrasných a exotic-       

kých ptáků v souladu s harmonogramem činnosti,rozpočtem nebo podle usnesení val- 

né hromady Českého svazu chovatelů. 

Konference se účastní delegáti zvolení na okresních /oblastních, městských/ aktivech 

chovatelů okrasných  a exotických ptáků a delegáti specializovaných ZO chovatelů 

okrasných a exotických ptáků, které ÚOK přímo řídí, vždy po jednom delegátovi. 

   ÚOK může stanovit svým usnesením, s přihlédnutím k ekonomickým možnostem, že 

počet účastníků konference zvýší, např. podle  hlediska počtu členů. 

ÚOK odpovídá za to, aby konference projednala úkoly, které ji přísluší ze Stanov 

ČSCH. 

Konference může v odůvodněných případech svým usnesením pověřit ÚOK zabez- 

pečením konkrétních úkolů, které podle Stanov ČSCH spadají do pravomoci Ústřed- 

ní konference delegátů chovatelské odbornosti. 

 

 

 6.      S B O R    P O S U Z O V A T E L Ů 

 

- ustavuje Ústřední odborná komise jako svou pracovní komisi. Členy Sboru 

posuzovatelů jsou posuzovatelé okrasných a exotických ptáků, které ÚOK do této 

funkce jmenovala,po splnění předepsaného odborného školení a praxe čekatele. 

Činnost posuzovatelů okrasných a exotických ptáků se řídí Směrnicí pro činnost posuzo- 

vatelů na výstavách Českého svazu chovatelů. 

Činnost sboru posuzovatelů řídí ÚOK a odpovídá za jeho činnost. Sbor posuzovatelů se 

schází nejméně jedenkrát ročně na shromážděních. Volí ze svého středu předsedu. 

Činnost zabezpečuje zvolený předseda Sboru posuzovatelů. 

Předseda se zúčastňuje jednání ÚOK s hlasem poradním. 
 

 

7.      Ú S T Ř E D N Í     O D B O R N Á    K O M I S E   

 

- je nejvyšším výkonným orgánem odbornosti okrasných a exotických ptáků. ÚOK 

je složena z pěti volených členů, které zvolí ústřední konference odbornosti CHOEP. 

Komise může být aktuálně doplněna dle potřeby o další členy, kteří mají pouze hlas 

poradní.  Jednání ÚOK se dále zúčastňují – předseda Sboru posuzovatelů, zástupce 

COM,OMJ a předseda revizní komise, kteří mají taktéž hlas poradní. Práci komise 

řídí předseda ÚOK, kterého volí ze svého středu zvolení členové ÚOK odbornosti 

okrasných a exotických ptáků. 

Jednotliví členové vykonávají funkce podle usnesení ÚOK. ÚOK o své činnosti 

pravidelně informuje Ústřední výbor a Valnou hromadu ČSCH. 



O neodkladných záležitostech, které spadají do kompetence ÚOK, může mezi 

zasedáními rozhodnout předseda ÚOK a své rozhodnutí si nechá dodatečně schválit. 

Administrativní činnost ÚOK zajišťuje zaměstnanec sekretariátu ÚV ČSCH. 

 

     Revizní komise odbornosti okrasných a exotických ptáků je tříčlenná a je volena 

Ústřední konferencí odbornosti CHOEP. Členové revizní komise si ze svého středu zvolí 

předsedu, který se zúčastňuje s hlasem poradním jednání ÚOK CHOEP. Revizní komise 

pracuje podle svého plánu a provádí kontrolu hospodaření ÚOK a dle potřeby i nižších 

odborných orgánů a specializovaných ZO.  Ze své činnosti se odpovídá Ústřední 

konferenci delegátů odbornosti okrasných a exotických ptáků, které předkládá zprávu o 

provedených kontrolách a revizích hospodaření.  

 

                                                                                                   Karel Z m ě l í k,  v.r. 

                                                                                                 předseda ÚOK CHOEP 

  

 

 

 

    

Projednáno na schůzi ÚOK CHOEP dne:  31.5.2002 v Praze. 

Schváleno Ústřední konferencí delegátů odbornosti chovatelů okrasného ptactva dne: 

1.6.2002 v Praze. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pozn.  +   :  odvolává se na zákon č.114/92 Sb., č.16/97 Sb. a vyhlášku č.264/98. 

  

Zákon  ČNR č.114/92 Sb. ze dne 19.2.1992 o ochraně přírody a krajiny. 

Zákon č.16/97 Sb. ze dne  22.1. 1997 o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů 

a o změně a doplnění zákona ČNR č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška MŽP č.264/98 ze dne 27.10.1998, kterou se mění vyhláška MŽP č.82/97 Sb, kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona č.16/97 Sb. o podmínkách dovozu a vývozu 

ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních 

k ochraně těchto druhů a změně a doplnění zákona ČNR č.114/92 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


