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Zápis č. 2/2017
z jednání Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže,
jež se konalo dne 24. února 2017 v Pardubicích
Přítomni:






ÚOK CHD – Jaroslav Bayer, Pavel Hrubeš, Tadeáš Jokiel, Jaroslav Kalaš, Josef Vilhelm,
Peter Žuffa (účast 85,71 % - jednání bylo usnášeníschopné)
KK – Václav Brdička, Miloslav Hertl
Tajemnice ÚOK CHD: Eliška Stejskalová
Host: JUDr. Mikuláš Papoušek
Omluveni: Ivan Pavel – předseda výboru Sboru posuzovatelů drůbeže
Josef Škoda – ÚOK CHD

PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z předešlého jednání
2. Nová Směrnice pro kontrolované chovy drůbeže
3. Příprava školení posuzovatelů drůbeže a adeptů
4. Příprava Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže 2017
5. Různé, diskuse, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z předešlého jednání
Jednání svolal e-mailem rozeslanou pozvánkou Pavel Hrubeš, místopředseda ÚOK
CHD, který jednání dále vedl. Zpracováním zápisu byla pověřena Eliška Stejskalová, jeho
ověřením Tadeáš Jokiel a Peter Žuffa. Body programu byly oproti rozeslané pozvánce
probírány v jiném pořadí – dle zápisu č. 2/2017.
Jaroslav Bayer požádal ze zdravotních důvodů o uvolnění z funkce předsedy ÚOK
CHD. Novým předsedou ÚOK CHD se stal Pavel Hrubeš, funkci místopředsedy ÚOK
CHD bude vykonávat Jaroslav Bayer. Následovala kontrola ukládacích bodů usnesení
z jednání č. 4/2016 (poznámka – z jednání č. 1/2017 byl vyvozen závěr, žádné body
usnesení přijaty nebyly):
- USNESENÍ DR 16/4/1/2: ÚV ČSCH bude předložen návrh na jmenování dvou
nových členů Rady Plemenné knihy drůbeže. Navrženi jsou: Mgr. Martin Paclík,
Ph.D. a Doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D. (popřípadě Doc. Ing. Martina Lichovníková,
Ph.D.) Termín plnění – do 31. 3. 2017. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ DR 16/4/2/2: Ivan Pavel, Pavel Hrubeš a Jaroslav Kalaš připraví do 31.
1. 2017 návrh nových Směrnic pro kontrolované chovy drůbeže. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ DR 16/4/5/1: Rada Plemenné knihy drůbeže a ÚOK CHD schvalují
všemi hlasy plán práce na rok 2017: • leden 2017: schůze výboru Sboru
posuzovatelů drůbeže • 4. 2. 2017: jednání ÚOK CHD s kluby (Praha nebo Kolín) •
únor 2017: schůze výboru Sboru posuzovatelů drůbeže • 24. 2. 2017: jednání
ÚOK CHD (Pardubice) • 25. a 26. 2. 2017: školení posuzovatelů drůbeže a adeptů
(Pardubice) • 29. 4. 2017: Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů

drůbeže (Pardubice) • 3. 6. 2017: jednání ÚOK CHD (Praha) • 16. 9. 2017 jednání
ÚOK CHD (Praha) – změna termínu: 9. 9. 2017 • cca 1. 12. 2017 – ještě bude
upřesněno: jednání Rady PKD a ÚOK CHD (Praha).
- USNESENÍ DR 16/4/6/2: Posuzovatelé drůbeže zašlou nejpozději do 20. ledna
daného roku hlášení určené osobě (poznámka - v současnosti Pavlu Hrubešovi) o
počtu výstav v roce předešlém, tj. sumář s oceněním a posuzovanými plemeny. Při
nesplnění této povinnosti bude posuzovateli pozastavena na jeden rok činnost.
Termín plnění – s okamžitou platností. (SPLNĚNO.)
- USNESENÍ DR 16/4/6/3: Pokud se posuzovatel nezúčastní dvou po sobě jdoucích
školení, bude mu pozastavena činnost. (Výjimky jsou možné pouze ze závažných
důvodů.) Povinná je účast v obou dvou dnech školení. Při nesplnění bude
posuzovateli pozastavena na jeden rok činnost. Termín plnění – s okamžitou
platností. (V ŘEŠENÍ.)
- USNESENÍ DR 16/4/6/5: Rada Plemenné knihy drůbeže a ÚOK CHD schvaluje
příspěvek 2.000,- Kč pro nově založený Klub chovatelů zakrslých a smaragdových
kachen a příspěvek 2.000,- Kč pro znovuobnovený Klub chovatelů australek.
Termín plnění – do 31. 12. 2016. (SPLNĚNO.)
Pavel Hrubeš informoval, že vyhodnocování statistiky posuzování, dle podkladů
dodaných posuzovateli, nebude již dále provádět (výsledky zpracovával v průběhu
osmnácti let). Na školení bude projednáno, kdo ho nahradí. Referoval o neúplných
hlášeních dodaných některými posuzovateli. Na základě toho bylo rozhodnuto, že pokud
příště některý posuzovatel nedostatečně zpracuje přehled posuzování, bude to považováno
za nesplnění povinností.
USNESENÍ DR 17/2/1/1: Zápis č. 2/2017 z jednání ÚOK CHD zpracuje Eliška
Stejskalová, ověření zápisu provedou Tadeáš Jokiel a Peter Žuffa. Termín plnění – do
třiceti dnů. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ DR 17/2/1/2: Funkci předsedy ÚOK CHD bude vykonávat Pavel Hrubeš,
funkci místopředsedy ÚOK CHD Jaroslav Bayer. (Zároveň pozbývá platnosti Usnesení DR
16/3/1/2 o zastupování.) Termín plnění – s okamžitou platností. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ DR 17/2/1/3: Pokud posuzovatel odevzdá neúplný přehled posuzování,
nedostatečně zpracovaný, bude to považováno za nesplnění úkolu. Přehled musí být
odeslán poštou nikoliv elektronicky. Termín plnění – počínaje přehledem posuzování za
rok 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 2) Nová Směrnice pro kontrolované chovy drůbeže
Jaroslav Kalaš referoval o jednání zástupců ÚOK CHD s kluby chovatelů drůbeže, jež
se konalo dne 4. 2. 2017 v Kolíně. Jedním z bodů schůze bylo i projednávání návrhu
směrnic. Peter Žuffa požádal Jaroslava Kalaše napříště o rozeslání podkladů k jednání
předem, aby bylo možné se s materiálem seznámit. K návrhu směrnic se zástupci klubů
vyjadřovali v Kolíně, diskuse k návrhu je i nadále možná, návrh bude rozeslán klubům.
Peter Žuffa informoval, že Evropská výstava drobného zvířectva v roce 2021 se
v Lipsku konat nebude. Následně informoval o změnách dat konání následných EV:
- 29. EV 2018 (9. – 11. 11.) Dánsko;
- 30. EV 2021 Rakousko;
- 31. EV 2024 – zůstává v řešení;
- 32. EV 2027 Nizozemí;
- 33. EV 2030 Česká republika (Uvedl, že zde je na místě otázka pro ÚVV ČSCH na
změnu termínu EV z roku 2030 na 2024, o což je třeba požádat prezídium EE před
jeho letošním květnovým zasedáním.)
Ohledně nově připravovaného počítačového programu Plemenné knihy drůbeže bylo
konstatováno, že musí respektovat požadavky na výstupní sestavy požadované MZe ČR a
týkající se genetických zdrojů, od těchto požadavků se příprava programu odvíjí. Peter

Žuffa vznesl požadavek, že při přípravě programu (zadání pro tvůrce programu) je nutné,
aby vstupní formulář obsahoval i položky (vstupní data), které umožní počítačové výstupy
potřebné jak pro evidenci, tak pro plemenářskou práci. Tyto položky mohou být při
zadávání dat volitelné - budou je moci využívat hlavně kluby. Dále uvedl, že je nutné, aby
byla možnost instalace a kompaktibility s uživateli pobočných licencí.
USNESENÍ DR 17/2/2/1: Klubům chovatelů drůbeže bude k vyjádření rozeslán návrh
Směrnic pro kontrolované chovy. Termín plnění – do 15. 4. 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 3) Příprava školení posuzovatelů drůbeže
Jaroslav Bayer informoval o částečné změně programu školení, způsobené nemocí
několika přednášejících. Dále bylo jednáno o viditelně se zhoršujících vztazích mezi lidmi,
jež se odrážejí i na vztazích mezi chovateli - vytrácí s kultura chování a úcta mezi lidmi.
Václav Brdička a Miloslav Hertl uvedli, že obdrželi řadu podnětů „v rovině řečí“, nicméně
revizní šetření zahajují pouze na základě písemných stížností. K písemné stížnosti jednoho
posuzovatele na nevhodné chování jiného bylo řečeno, že věc bude řešena vyžádáním
omluvy. Stížnost na hrazení paušálního poplatku do fondu posuzovatelů – stěžovateli bude
vysvětleno, že se jedná o povinnost stanovenou Řádem pro posuzovatele zvířat.
Dále bylo jednáno k možnému znovuobnovení centrální delegace posuzovatelů. Většina
členů ÚOK CHD se rozhodla tuto myšlenku podpořit.
USNESENÍ DR 17/2/3/1: ÚOK CHD podporuje návrh na opětovné zavedení centrální
delegace posuzovatelů. PRO – 5, PROTI – 1.

Ad 4) Příprava Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže 2017
Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže (dále jen konference) se
bude konat dne 29. 4. 2017 v Pardubicích v Hotelu Trim. Konferenci zahájí Pavel Hrubeš a
bude ji řídit Josef Vilhelm. Vzhledem k vysokému počtu hlasů (počet mandátů bude
odvislý na počtu členů ČSCH v daném okrese) byla navržena sedmičlenná mandátová
komise. ÚOK CHD navrhuje do mandátové komise Tadeáše Jokiela a JUDr. Mikuláše
Papouška. Do návrhové komise ÚOK CHD navrhuje Jaroslava Kalaše a Ivana Zábranu.
Konference určí, zda se na příští volební konferenci budou volit týmy či jednotlivci, kolik
členů bude mít ÚOK CHD (stávající odborná komise doporučuje sedmičlennou ÚOK
CHD a volbu jednotlivců, stejné stanovisko zastává kontrolní komise odbornosti). Dále
konference rozhodne, zdali se bude volit předseda ÚOK CHD či si ho členové komise
zvolí sami, konference také zvolí volební komisi. V případě nezvolení týmu v prvním kole
voleb musí být svolána nová volební konference, do ÚOK CHD zvolené jako tým nelze
člena kooptovat.
Následně se projednával návrh jednacího řádu a návrh rozpočtu odbornosti (zohledněn
byl i příspěvek 20.000,- Kč pro vystavovatele na EV 2017.)
USNESENÍ DR 17/2/4/1: Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů drůbeže,
konanou dne 29. 4. 2017 v Pardubicích, zahájí Pavel Hrubeš a bude ji řídit Josef Vilhelm.
Do mandátové komise ÚOK CHD navrhuje Tadeáše Jokiela a JUDr. Mikuláše Papouška.
Do návrhové komise ÚOK CHD navrhuje Jaroslava Kalaše a Ivana Zábranu. UOK CHD
doporučuje volbu sedmičlenné ÚOK CHD (a případné přizvání odborníků) a volbu
jednotlivců. ÚOK CHD navrhuje volbu tříčlenné volební komise. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ DR 17/2/4/2: ÚOK CHD schvaluje návrh rozpočtu ÚOK CHD na rok 2018 ve
výši 480.000,- Kč a návrh jednacího řádu Ústřední konference delegátů odbornosti
chovatelů drůbeže 2017. Schváleno všemi hlasy.

Ad 5) Různé, diskuse, závěr
Diskutována byla účast na mezinárodním školení posuzovatelů drůbeže v roce 2017 –
školení se zúčastní Peter Žuffa, Václav Nedělka ml. a Ing. Iveta Prombergerová, Ph.D.
ÚOK CHD dále jednala o propagaci odbornosti v muzeích či skanzenech se zemědělským

zaměřením. Schválen byl návrh chovatelů, kteří budou vyznamenáni v rámci slavnostního
zasedání ÚVV ČSCH, konaného dne 25. 5. 2017 u příležitosti 60. výročí založení ČSCH
v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Navrženi byli Ing. František Šonka, Peter Žuffa, Pavel
Hrubeš, Ivan Pavel (jako náhradníci – Jaroslav Bayer, Ivan Zábrana, Ladislav Štolba).
Zohledněn byl přínos jmenovaných pro rozvoj chovatelství. (Poznámka - návrh nelze
předložit ke schválení konferenci, protože se koná až po termínu pro odevzdání návrhů.)
Pro případ, že by některé návrhy na oceněné vzešly také od OO ČSCH, byli navrženi i
náhradníci. Dále byla schválena výroba vizitek odbornosti a reprezentačních plaket
s logem odbornosti pro reprezentační účely – například při účasti na zahraničních
výstavách nebo na významných akcích, kde bude prezentována odbornost chovatelů
drůbeže ČSCH.
USNESENÍ DR 17/2/5/1: ÚOK CHD schvaluje účastníky mezinárodního školení
posuzovatelů drůbeže 2017: Petera Žuffu, Václava Nedělku ml. a Ing. Ivetu
Prombergerovou, Ph.D. Termín plnění – září 2017. Schváleno všemi hlasy.
USNESENÍ DR 17/2/5/2: ÚOK CHD schvaluje návrh na ocenění zástupců odbornosti
chovatelů drůbeže v rámci slavnostního zasedání ÚVV ČSCH dne 25. 5. 2017 v Senátu
Parlamentu ČR - Ing. František Šonka, Peter Žuffa, Pavel Hrubeš, Ivan Pavel (náhradníci:
Jaroslav Bayer, Ivan Zábrana, Ladislav Štolba).
USNESENÍ DR 17/2/5/3: ÚOK CHD schvaluje výrobu vizitek odbornosti a
reprezentačních plaket. Termín plnění – do 31. 7. 2017. Schváleno všemi hlasy.
Poté bylo jednání ukončeno - ve 20.00 hodin.
Pavel HRUBEŠ, v. r.
předseda ÚOK chovatelů drůbeže





Zapsala: Eliška Stejskalová
K ověření předáno: dne 28. 2. 2017
Ověřování ukončeno dne: 1. 3. 2017
Zápis bude rozeslán ÚOK CHD, vyvěšen na webu ČSCH, v časopise Chovatel budou zveřejněny
pouze body usnesení.

