ORGANIZAČNÍ ŘÁD CHOVATELSKÉ SEKCE HLODAVCŮ
ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ z.s.
Chovatelská sekce hlodavců je odborná složka Českého svazu chovatelů z. s. koordinující a řídící
odbornou činnost v zájmových chovech hlodavců členů ČSCH z. s.
Podle § 31 stanov ČSCH z.s. vydává ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců tento
organizační řád :

Organizační členění odborné chovatelské činnosti:
1. Sekce (dříve odbor) chovatelů hlodavců všeobecné základní organizace, nebo specializovaná
základní organizace
2. místní (dříve okresní) odborná komise chovatelů hlodavců (MOK CHHL)
3. územní (dříve okresní) konference delegátů chovatelské sekce hlodavců
4. ústřední odborná komise chovatelů hlodavců (ÚOK CHHL)
5. ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců
Základním organizačním článkem sekce chovatelů hlodavců jsou základní organizace v evidenci příslušné
územní organizace a specializované základní organizace v přímé evidenci a řízení Ústřední odborné
komise chovatelů hlodavců.
1. Základní organizace (ZO)
Vznik a zánik základní organizace se řídí podle § 11 Stanov ČSCH z.s. Pro založení ZO je zapotřebí
nejméně 5 řádných dospělých členů.
Založení všeobecné ZO předpokládá, že přípravný výbor zprostředkuje kontakt s příslušnou nadřízenou
územní organizací.
Založení specializované ZO vyžaduje včasný kontakt s Ústřední odbornou komisí. Přípravný výbor
zabezpečí konání ustavující schůze. Ustavující schůzi řídí pozvaný zástupce Ústřední odborné komise
chovatelů hlodavců.
Ve specializované ZO jsou sdruženi chovatelé a příznivci pouze jednoho druhu hlodavců (morče, potkan,
myš, křeček atd.) a druh musí být uveden v názvu ZO. Odborná komise specializované ZO je totožná
s výborem specializované ZO, voleným členskou schůzí této ZO.
Specializované ZO jsou organizačně začleněny v přímé evidenci Ústřední odborné komise chovatelů
hlodavců.
Struktura a činnost ZO se řídí Stanovami ČSCH z.s a dalšími závaznými předpisy ČSCH z.s
2. Místní (oblastní) odborná komise chovatelů hlodavců (MOK CHHL)
Místní odborné komise chovatelů hlodavců představují odborné, metodické a informační centrum pro
danou zeměpisnou oblast (typicky bývalý okres). Odbornou komisi je možné rozdělit na dvě, nebo více
odborných subkomisí (např. morčat, potkanů, křečků atd.) a to dle potřeb a rozsahu členské základny v
daném území.
Místní odborná komise je výkonným orgánem voleným příslušnou konferencí chovatelské sekce.
Činnost místní odborné komise :
- zabezpečovat plnění usnesení konference chovatelské sekce hlodavců a vyšších orgánů
- koordinovat odbornou chovatelskou činnost v dané zeměpisné oblasti
- prosazovat zájmy chovatelů hlodavců zabezpečovat informovanost ZO o usneseních výboru územních
organizací a ÚOK CHHL
- informovat ÚOK CHHL o činnosti chovatelské sekce hlodavců v jí řízené zeměpisné oblasti
- rozhodovat o způsobech, zajištění a realizaci propagace chovu v médiích
- organizovat, či se spolupodílet se na pořádání výstav v daném regionu
- plnit povinnosti vyplývající ze stanov ČSCH z.s.
Kontrolní komise sekce hlodavců základních nebo specializovaných organizací nemusí být zřízena.
Kontrolní činnosti pak vykonává příslušná členská schůze.

3. územní (oblastní) konference delegátů chovatelské sekce hlodavců
Územní (oblastní) konference chovatelské sekce chovatelů hlodavců je orgánem zastupitelským. Jednání
konference svolává územní odborná komise, případně výbor územní organizace podle schváleného
harmonogramu činnosti a v souladu s rozpočtem územní organizace, případně podle rozhodnutí ÚOK
CHHL. Konference se účastní delegáti zvolení na členských schůzích ZO. Klíč je daný stanovami ČSCH
z.s. 1člen hlásící se k sekci hlodavců = 1 mandát.
Územní odborná komise odpovídá za to, aby na programu konference bylo zařazeno jednání o všech
povinnostech, které přísluší konferenci podle stanov ČSCH z.s. a podle usnesení ÚOK CHHL, a dále jí
přísluší:
- jednat o chovatelských záležitostech z odborných i organizačních hledisek
- projednat činnost a hospodaření sekce za uplynulé období,
- stanovit záměry rozvoje a úkoly pro příští období a jejich ekonomické zajištění
- ustavit příslušnou územní odbornou komisi a volit její členy. V případě, že nebude územní komise
ustavena, zvolit jednoho člena jako představitele chovatelské sekce v oblasti
- volit delegáty na ústřední konferenci chovatelské sekce
- navrhovat kandidáty do výboru okresní organizace a vyšších orgánů Svazu
- plnit povinnosti vyplývající ze stanov ČSCH z.s.

4. Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců (ÚOK CHHL)
ÚOK CHHL je nejvyšším výkonným orgánem sekce chovatelů hlodavců. ÚOK CHHL je tvořená z pěti
volených členů, které volí ústřední konference sekce chovatelů hlodavců. Komise může být aktuálně
doplněna o další členy, kteří mají hlas poradní. Činnost ÚOK CHHL řídí předseda, kterého ze svého středu
volí členové ÚOK CHHL. Jednotliví členové vykonávají funkce podle usnesení ÚOK CHHL.
Činnosti ÚOK CHHL vyplývají ze stanov ČSCH z.s. a jsou jimi především :
- prosazovat zájmy chovatelů hlodavců
- zajišťovat informovanost řízených ZO o usneseních ÚOK CHHL
- rozhodovat o způsobech, zajištění a realizaci propagace chovu hlodavců v médiích
- organizovat a zajišťovat celostátní a mezinárodní výstavy a soutěže pro chovatele hlodavců
- zabezpečovat agendu ohledně CHS
- o své činnosti pravidelně informovat na webových stránkách rodent.cz
- řídit odbornou činnost specializovaných ZO a územních odborných komisí
- zabezpečovat plnění usnesení přijatá konferencí delegátů sekce a vyšších orgánů v řízených
specializovaných ZO
- zpracovávat a vydávat registrační řády pro řízení a provoz plemenných knih
- vést plemenné knihy chovných zvířat podle registračního řádu a organizovat registrace chovných zvířat
- ustavovat pracovní komise ÚOK CHHL, zejména sbory posuzovatelů, odborné subkomise, radu
plemenné knihy a další
- jmenovat členy pracovních komisí
- jmenovat delegáta do EE a zabezpečovat styk ze zahraničními chovatelskými organizacemi všech
stupňů
- pravidelně ve svazovém tisku informovat o činnosti sekce hlodavců
- řídí činnost pracovních komisí, vydává odbornou, organizační a propagační literaturu
- ve spolupráci se sbory posuzovatelů a odbornými subkomisemi vydává standardy hlodavců
- organizovat školení pro posuzovatele a jejich čekatele
- připravovat směrnice, řády, pokyny v rámci své sekce
- navrhovat ocenění členů ČSCH z.s. svazovými vyznamenáními.
ÚOK CHHL je odvolacím orgánem proti rozhodnutí nižších odborných orgánů a je kárným
orgánem podle zásad kárného řádu.
Kontrolní komise sekce chovatelů hlodavců je tříčlenná a je volena ústřední konferenci delegátů
chovatelské sekce hlodavců. Předsedu kontrolní komise ÚOK CHHL volí ze svého středu. Kontrolní komise
se ze své činnosti odpovídá ústřední konferenci delegátů chovatelské sekce, které předkládá zprávu o
provedených kontrolách. Pracuje podle předem sestaveného plánu, podle potřeb provádí kontroly a revize
v nižších odborných orgánech a specializovaných ZO. Zejména kontroluje využití finančních prostředků
poskytnutých na konkrétní akce Svazem dle schváleného rozpočtu.

4.1 Sbory posuzovatelů a odborné subkomise chovatelů
ÚOK CHHL ustavuje sbory posuzovatelů jednotlivých druhů zvířat jako své pracovní komise.
Členy jednotlivých sborů posuzovatelů jsou všichni posuzovatelé a případně další chovatelé jmenovaní
ÚOK CHHL, tak aby počet členů byl lichý.
Činnost posuzovatelů hlodavců se řídí Řádem pro posuzovatele zvířat ČSCH z.s.
Činnost sborů posuzovatelů a odborných subkomisí řídí ÚOK CHHL. Sbory posuzovatelů a
odborné subkomise se schází podle potřeby, minimálně jedenkrát ročně. Sbor posuzovatelů volí a
odvolává ze svého středu předsedu sboru posuzovatelů. Činnost příslušného sboru posuzovatelů
zabezpečuje zvolený předseda, který se zúčastňuje jednání ÚOK CHHL s hlasem poradním, (pokud není
členem ÚOK CHHL).
Sbory posuzovatelů jsou oprávněny rozhodnout o přijetí čekatelů (adeptů) a konání přijímacích pohovorů, o
konání zkoušek čekatelů (adeptů), o přípravě a průběhu seminářů a školení. Vydávají směrnice a pokyny
pro vzdělávání čekatelů (adeptů) a pro činnost posuzovatelů, provádí hodnocení činnosti posuzovatelů.
Zpracovávají vzorníky resp. standardy plemen příslušných druhů zvířat.

5. Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců
Ústřední konference delegátů sekce chovatelů hlodavců je nejvyšším zastupitelským orgánem sekce v
ČSCH z.s. Konferenci svolává předseda ÚOK chovatelů hlodavců jedenkrát ročně, nebo podle potřeby.
Konference se zúčastní s hlasem volebním delegáti zvolení na územních konferencích chovatelských sekcí
a delegáti zvolení členskými schůzemi specializovaných ZO, které přímo řídí ÚOK CHHL. Bez hlasovacího
práva se mohou konference zúčastnit konferencí schválení hosté.
Zastoupení delegátů na konferenci sekce je dle následujícího klíče – z každé územní organizace je na
každých 20 členů, hlásících se k sekci hlodavců, jeden mandát a z každé specializované ZO, která je přímo
řízená ÚOK CHHL, na každých 20 členů jeden mandát.
Ústřední konferenci delegátů chovatelské sekce přísluší :
- volit a odvolávat členy ÚOK CHHL
- volit a odvolávat členy své kontrolní komise KK ÚOK CHHL
- schvalovat volební a jednací řád pro svá jednání
- schvalovat organizační řád chovatelské sekce hlodavců
- navrhovat a schvalovat delegáty na valnou hromadu a kandidáty do nejvyšších funkcí svazu
- předkládat návrhy pro jednání ÚV svazu, případně valnou hromadu
Konference je odvolacím orgánem a kárným orgánem podle zásad kárného řádu.
Ve všech případech jsou nadřazenou normou Stanovy ČSCH z.s a další závazné předpisy ČSCH z.s
Organizační řád nabývá účinnosti dnem schválení.
Ústřední konference chovatelské sekce hlodavců
schválila tento organizační řád dne : 31.1.2020

