Zápis
č. 01/2015
ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 21.2.2015
v Hotelu Tři věžičky u Jihlavy.
Přítomni:
Zástupci 32 Oblastních sdružení - Beskydy, Brno, České Budějovice, Český Západ, Domažlice, Haná,
Hlučín, Hodonín, Horácko, Chomutov, Jižní Morava, Karviná-Ostrava, Lidice, Louny, Náchod, Opava,
Pardubice, Podoubraví, Polabí, Praha, Prácheň, Sever, Středočeské,Tábor, Východočeské, Třinec, Uničov,
Uherské Hradiště, Valašsko, Vysočina, Zlín, Znojmo.
Omluveni:
Zástupci 1 Oblastního sdružení /Karlovy Vary/
Členové prezídia:
Ing. Novotný Jaroslav, Ing. Blažek Václav, Ing. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Lundák Pavel, Filipi Jan, MVDr.
Polášek Martin, Ing. Švec Václav, RSDr. Uherek Zdeněk, Skrbek Marek, Truhlář Aleš, Ing. Hlaváček Jiří
Členové ústřední revizní komise:
Svoboda Oldřich, Becha Lubomír, MVDr. Náhoda Jan, Zeman František
Omluven:Kratochvíl Václav
Předseda posuzovatelské komise:
JUDr. Opatrný Pavel
Program:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/

Zahájení svazové konference
Volba mandátové a návrhové komise
Kontrola usnesení z minulé konference
Zpráva prezidenta svazu
Zpráva mandátové komise
Zpráva pokladníka svazu o hospodaření za rok 2014
Zpráva předsedy ústřední a revizní komise
Návrh rozpočtu svazu na rok 2015
Termínový kalendář na rok 2015
Návrh celostátních soutěží a jejich propozice v roce 2015
Návrh na doplnění a změny svazových dokumentů
Zhodnocení Celostátní výstavy
Udělení čestného členství
Diskuse
Návrh na usnesení svazové konference
Závěr svazové konference

1/ Zahájení svazové konference
1/1 Konferenci zahájil prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav, přivítal přítomné a seznámil je s navrženým
programem, který byl jednohlasně schválen.
2/ Volba mandátové a návrhové komise
2/1 Do mandátové komise byli navrženi: Ing. Zikmund Václav, Ing. Planka Oldřich, Toušek Josef
Hlasováno – pro 92 hlasů – Jednohlasně schváleno.
2/2 Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Pastyřík Jiří, Ing. Švec Václav, Truhlář Aleš
Hlasováno - pro 92 hlasů - Jednohlasně schváleno.
3/ Kontrola usnesení z minulé konference
Svazová konference konstatuje, že úkoly z minulé konference byly splněny, pouze úkol o jednání o
pronájmu svazové kanceláře a sídla svazu trvá.
4/ Zpráva prezidenta svazu
Zprávu přednesl prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav. Velice kladně zhodnotil práci mladých členů prezidia
a jejich přístup k plnění stanovených úkolů. Je třeba, aby se tito mladí také zapojili do práce v komisích v
FCI. V další části své zprávy konstatoval, že členská základna stále, rok co rok, klesá. V návaznosti na
pokles členské základny apeloval na co možná větší kooperaci mezi OS. Přes snižující se počty členů jsme

však dosáhli skvělého výsledku na Olympiádě v Budapešti. Velice kladně byla na všech úrovních, včetně
mezinárodních, hodnocena Evropská výstava v Brně. V závěrečné části seznámil konferenci o úpravě
svazových dokumentací v návaznosti na nový Občanský zákoník. Budeme muset svolat mimořádnou
konferenci, kde se tyto dokumenty budou schvalovat. Závěrem konstatoval, že rok 2014 by hodnotil kladně a
doufá, že ve stanoveném trendu bude pokračováno.
5/ Zpráva mandátové komise
Zprávu přednesl Ing. Zikmund Václav. Konstatoval, že ze stávajících 33 OS / 94 hlasů /je přítomno 32 OS
/92 hlasů/. Nepřítomno OS Karlovy Vary /2 hlasy/. Nadpoloviční většina 47 hlasů, 2/3 62 hlasů.
6/ Zpráva pokladníka svazu o hospodaření za rok 2014
Zprávu přednesl pokladník svazu Ing. Jakubec Jan.
Příjmy celkem …………………. 884 814 Kč
Výdaje celkem ………………… 683 879 Kč
Výsledek hospodaření ………… + 200 935 Kč
7/ Zpráva předsedy ústřední a revizní komise
Zprávu přednesl předseda ústřední revizní komise Svoboda Oldřich. Zpráva je přílohou zápisu.
8/ Návrh rozpočtu svazu na rok 2015
Návrh rozpočtu svazu na rok 2015 přednesl pokladník Ing. Jakubec Jan,
Předpokládaný příjem ………… 768 000 Kč
Předpokládané výdaje ………… 928 000 Kč
Rozdíl ………………………… - 160 000 Kč
Rozpočet na rok 2015 je navrhován schodkový z důvodu předpokladu zvýšených výdajů na advokátní služby
v souvislosti s novým Občanským zákoníkem na všech svazových úrovních tj. od ZO přes OS až po
centrální orgány a se změnami všech svazových dokumentů.
Hlasováno: – pro 92 hlasů. Schváleno jednohlasně.
9/ Termínový kalendář na rok 2015
9/1 Počty členů Českomoravského svazu podle zaslaných evidencí na rok 2015 je následující:
České sdružení 1871 členů z toho do 18-ti roků 67 členů. Moravskoslezské sdružení 1955 členů z toho do
18-ti roků 79 členů.
Celkově Českomoravský svaz má 3826 členů, z toho do 18-ti roků 146 členů.
9/2 Členské příspěvky na rok 2015 činí 100 Kč za člena. Členové do 18-ti roků členské příspěvky neplatí.
Faktura na úhradu byla již všem Oblastním sdružením zaslána.
9/3 Rodové kroužky na rok 2016. Kroužky je nutno objednat na svazovém formuláři. Cena kroužku na
rok 2016 činí 4,50 Kč.
Termín objednávky do 31.03.2015
9/4 Závodní gumičky na rok 2016. Gumičky je nutno rovněž objednat na svazovém formuláři. Cena
gumičky na rok 2016 je 1,70 Kč.
Termín objednávky do 31.03.2015
9/5 Informační zpravodaj. Objednávku zaslala všechna Oblastní sdružení. Cena je stále stejná a to 160,Kč. Faktura k úhradě bude zaslána.
9/6 Mistrovství světa holoubat se v roce 2015 uskuteční v Rumunsku. Přidělená kvóta 30 ks byla
vylosována ze všech OS a holoubata dodají následující OS: Uničov, Brno, Východočeská, Vysočina,
Znojmo, Český Západ, Jižní Morava, Pardubice, Opava, Karlovy Vary, Třinec, Sever, České Budějovice,
Horácko a Lidice / náhradníci jsou Beskydy a Svitavy /. Na MS mladých chovatelů do 25 let v Rumunsku
budou ČMS reprezentovat chovatelé umístění na 1. až 15. místě Celostátního mistrovství do 25 let. Každý
může dodat 2 ks holoubat. Předpokládaný termín přepravy je polovina dubna.
9/7 Inter mistrovství 2015. Je určeno pro chovatele poštovních holubů Polska, Česka a Slovenska. Letošní
vklad na chovatele je 0,05 EUR, platí svaz.
10/ Návrh celostátních soutěží a jejich propozice v roce 2015
10/1 Ing. Švec Václav přednesl návrh prezídia, aby propozice celostátních soutěží zůstaly zachovány
v původní podobě, pouze je zde návrh na zpřesnění a to, že maximální počet závodů na víkend je 2.
Hlasováno: pro 83 hlasů, proti 5 hlasů, 4 se zdrželo. Schváleno
11/ Návrh na doplnění a změny svazových dokumentů
11/1 Ing. Švec Václav přednesl návrh, schválený na zemských konferencích na změnu stanov – mimořádná
změna členství během sezóny v případě, že chovatel např. při přestěhování výrazně změní polohu
holubníku. Doplnit stanovy o pravomoc prezídia schvalovat název OS při změně, nebo vzniku nového.

Hlasování: pro 92 hlasů. Schváleno.
11/2 Ing. Švec Václav přednesl návrh schválený na zemských konferencích o hostování. Navrhuje se
hostování zrušit.
Hlasování: pro 56 hlasů, proti 21, 5 se zdrželo. Neschváleno.
11/3 Ing. Švec Václav dále probral vytváření týmů. V § 5 ZŘ navrhuje se, aby tým byl pro celý rok na nemohl
být měněn. Např. Jeden tým je pro hlavní mistrovství, ale tento tým nelze rozdělit, v tom samém roce, na
jednotlivé chovatele na soutěž pro mistrovství holoubat.
Hlasování: pro 92 hlasů. Schváleno.
11/4 Další oblastí, kterou Ing. Švec Václav přednesl, byla otázka vydávání výsledků. Znění § 17 ZŘ upravit
tak, že pouze nahlášené kooperace lze použít pro výpočet závodu v případě nesplnění limitů dle bodu 1.
Z jednoho závodu lze vydat pouze jedny výsledky kooperace mezi dvěma OS.
Hlasování: pro 92 hlasů. Schváleno.
11/5 Prezident Ing. Novotný Jaroslav ještě konferenci informoval o návrhu vyřazení ze stanov části § 30 bod
6, že při likvidaci majetku, musí být tento nabídnut nejprve jiným organizacím v rámci svazu. Toto je třeba
vyjmout a do změněných stanov již nedávat.
11/6 Další oblastí, kterou se prezident zabýval, byla opodstatněnost klubů. Prezidium navrhuje, aby kluby ze
struktur byly odstraněny. Nejsou přínosem pro vyžití členů a neplní zásadní ustanovení o fungování klubů ze
stanov svazu.
11/7 Poslední oblastí se kterou prezident seznámil konferenci je vznik členství. Prezidium navrhuje,
v souladu s novým Občanským zákoníkem, pouze základní.
12/ Zhodnocení Celostátní výstavy
12/1 Ing. Blažek Václav seznámil přítomné s přípravou a průběhem Celostátní výstavy. Výstava, vzhledem
k mimořádnému termínu, probíhala spolu s Vánočními trhy a nebylo možno ji uskutečnit v tradičních
prostorách. Výstava byla poznamenána nízkou návštěvností. Vzhledem ke zkušenostem s předchozími
výstavami bylo upuštěno od pořádání tomboly, dražby a společenského výsledku. Přes všechna tato
negativa je nutno konstatovat, že výstava dopadla dobře i po stránce finanční.
13/ Udělení čestného členství
13/1 Prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav předal čestné členství udělené prezídiem dlouholetým členům a
funkcionářům svazu:
Unger Ladislav
RSDr. Uherek Zdeněk
Oceněným byl předán zarámovaný diplom, finanční ohodnocení a doživotní předplatné časopisu Informační
zpravodaj Poštovní holub.
14/ Diskuse
14/1 Ing. Planka Oldřich se ptal na výpočetní program a www stránky. K programu podrobně informoval
Truhlář Aleš. Bylo několik variant a byla vyhodnocena varianta, kdy program bude bezplatně převeden do
majetku svaz. Jedná se o současný program. Dnes je připravena smlouva o převodu.
14/2 Pan Filipi Jan seznámil a názorně předvedl nový vzhled www stránek. Po dohodě na prezídiu budou
provedeny drobné úpravy a stránky mohou začít pracovat.
14/3 Zveřejnit seznam chovatelů na www stránkách, všechny držitele kroužků se spolkovým číslem 0400,
pro lepší přehled při nalezení zalétlého holuba.
14/4 RSDr. Uherek Zdeněk upozornil na některé reakce chovatelů ke startu Oostende. Tento závod ze své
podstaty dvoudenní, ale konference MSS schválila již od roku 2014 ranní starty dle počasí.
15/ Návrh na usnesení svazové konference
14/1 Návrh návrhové komise na usnesení svazové konference přednesl Ing. Švec Václav.
Hlasováno: pro 85 hlasů, proti 0 hlasů, 7 se zdrželo. Schváleno.
16/ Závěr svazové konference
Prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav poděkoval všem účastníků za přístup při jednání a vzhledem k tomu,
že stanovený program byl naplněn, konferenci ukončil.
Ve Stříteži u Jihlavy
Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří
tajemník ČMS
Ing. Novotný Jaroslav
Prezident ČMS CHPH

ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMlSE ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
Na úvod bych chtěl pozdravit všechny účastníky konference ČMS CHPH.
URK provedla ve složení Svoboda Oldřich, Becha Lubomír kontrolu pokladní knihy a nebyly shledány žádné
závady. Pokladna je vedena velice dobře na profesionální úrovni. Celková zpráva pokladny a rozvaha
financí ČMS CHPH je součástí dnes konané konference.
Příjem
Výdaje
Rozdíl

Plán
915 000 Kč
885 000 Kč

Skutečnost
884 814 Kč
683 879 Kč
+ 200 935 Kč

Dále budu opakovat slova mého předchůdce, zvážit celkovou organizaci ČMS CHPH, neboť situace při
trvalém poklesu členské základny se stane nákIadově neúnosná. Je riziko, že tyto náklady odradí další
chovatele poštovních holubů. Počet funkcionářů a schůzí na úrovni svazu a zemských sdružení, bude
finančně zatěžovat již tak nákladnou zálibu.
Sportovní činnost ČM|S CHPH je na dobré úrovni, viz výsledky Středoevropské výstavy v Brně a Olympiády
v Budapešti. Je důležité nepolevovat v kontrolní činnosti u jednotlivých OS při kontrolách špičkových
chovatelů a zároveň je třeba zapracovat na aktualizaci výsledků ČMS CHPH v systému on line a ne 2
měsíce i déle po závodní sezóně.
Zajištění výpočetního programu ve vlastnictví svazu v co nejkratší době je nezbytné! V poslední době se
zlepšila situace s potvrzením vypouštění holubů na českém území i v zahraničí. Vždy záleží na komunikaci
mezi startéry a organizátory závodů.
Úkoly poslední konference byly splněny až na některé dílčí maličkosti. Každá práce funkcionářů, jelikož
nejsme dobře placení manažeři, nebude nikdy dokonalá. Stav naší společnosti též přenáší negativa do naší
záliby projevující se hrubostí až nevraživostí mezi chovateli. Tímto se tato záliba nestává zálibou, ale útokem
ambicí mezi lidmi.
Zápis vypracovali: Oldřich Svoboda a Lubomír Becha

USNESENÍ ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů
konané 21.2.2015 ve Stříteži u Jihlavy
Svazová konference schvaluje:
- mandátovou komisi a návrhovou komisi
- zprávu pokladníka svazu o hospodařeni za rok 20l4
- zprávu předsedy ústřední revizní komise
- finanční rozpočet Svazu na rok 2015
- členský příspěvek na rok 2015 ve výši 100,- Kč, mimo členů do 18 let
- cenu kroužků na rok 2016 ve výši 4,50 Kč, cenu závodní gumičky 1,70 Kč, předplatné IZ 20l5 160,- Kč
- změnu Stanov svazu § 22 o změně členství, doplnění pravomocí prezídia v § 12
- změnu Závodního řádu § 5 u jména týmu a §17 odst. 2 o vydávání výsledků závodů
- propozice výkonnostních soutěží v ČR, propozice celostátních soutěží
- účast chovatelů z ČR v Inter mistrovství
- termínový kalendář podrobně popsaný v zápise
- uzavření smlouvy s panem Škovranem o technické podpoře při zpracování soutěží pro ČMS CHPH
Svazová konference bere na vědomí:
- zprávu mandátové komise
- zprávu prezidenta svazu
- zprávu předsedy ČS CHPH o celostátní výstavě
- informaci Jana Filipi o stavu prací na nových webových stránkách svazu
Svazová konference ukládá prezidiu:
- trvá úkol z minulé konference jednat o pronájmu kanceláře a sídla svazu

- pracovat na sjednocení základních svazových dokumentů s novým Občanským zákoníkem a včas dát nové
návrhy těchto dokumentů k projednání
Svazová konference dále ukládá:
- Moravskoslezskému sdružení CHPH - uspořádat Celostátní výstavu poštovních holubů 2016
- Oblastnim sdružením – zabezpečit účast vylosovaných chovatelů na mistrovství světa holoubat
Návrhová komise: Ing. Jiří Pastyřít, Aleš Truhlář, Ing. Václav Švec

