Zápis
č. 1/2021
ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 09.02.2021 ve formě videokonference.
Přihlášeni: Ing. Novotný Jaroslav, Lundák Pavel, RSDr. Uherek Zdeněk, MVDr. Polášek Martin,
Ing. Randjak Roman, lng. Jakubec Janz b, Hrudka Václav, Uherek Miroslav, Bortlová Dagmar,
JUDr. Opatrný Pavel, Husák Petr, Ing. Hlaváček Jiří
Omluveni: Svoboda Oldřich
Program:
1/ Svazová konference on-line
2/ Předložení změn ZŘ a Výstavního řádu konferenci
3/ Schválení propozic soutěží ČR pro jednání svazové konference
4/ Projednání podmínek FCI pro Olympiádu Rumunsko
5/ Schválení metody výběru holoubat pro MS - Srbsko
6/ Schválení metody výběru a financování holoubat pro ME - Mira
7/ Informace o postupu Svazu v kauze nařízení Komise EÚ č. 2020/688
8/ Provedení testů na doping
9/ Ocenění soutěží ČR za rok 2020
10/ Reprezentace Svazu na akcích FCI, komise, konference, Olympiáda
11/ Čestné členství ve Svazu
12/ Různé
Po přihlášení všech členů prezídia a tajemníka svazu zahájil prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav
jednání. Přivítal přítomné a seznámil je s programem a vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný návrh
na doplnění programu bylo přistoupeno k programu schůze.
1/ Svazová konference on-line
1.1 Vzhledem k tomu, že se nelze sejít je jediná možnost zajistit jednání konference on-line. Jednání
konference se uskuteční v sobotu 27.02.2021 v 16.00 hod. Protože se jedná o cca 40 účastníků může
se stát, že některý bude chtít pomoc při přihlašování. Proto zkušební přihlášení a pomoc v nastavení
bude týden před samotným jednáním, a to v sobotu 20.02.2021 v 18.00 hod. Nápomocni budou Ing.
Novotný Jaroslav a MVDr. Polášek Martin.
1.2 Informaci o počtu členů Svazu a počtu mandátů za jednotlivé OS zpracuje Ing. Hlaváček Jiří. Při
této příležitosti informoval Prezídium, že k současnému datu je 3 318 členů z toho Čechy 1668 členů
a Moravskoslezský spolek má 1650 členů. Při této příležitosti bylo konstatováno, že OS Sever
nepodal evidenci na základě zjištění, že členové jsou v jiných OS. Na konferenci bude pozván
předseda OS Sever bez hlasovacího mandátu, k vyjádření o postupu při likvidaci OS (§ 31 Stanov).
2/ Předložení změn ZŘ a Výstavního řádu konferenci
Prezident seznámil s podklady, které byly prezídiem projednány. Konečné znění bude zasláno
předsedům OS při přípravě konference. Diskuse se týkala hlavně konečného znění úpravy § 3 bod 4
Hostování. Navržené znění by mělo umožnit mimořádné případy nasazení na DT a hostování
zahraničních chovatelů v blízkosti státních hranic.
3/ Schválení propozic soutěží ČR pro jednání svazové konference
Prezident seznámil s podklady, které byly projednány ve sportovní komisi. Konečné znění bude
zasláno předsedům OS při přípravě konference.

4/ Projednání podmínek FCI pro Olympiádu Rumunsko
Prezident informoval, že kongres FCI stanovil nové podmínky pro konání olympiády v Rumunsku.
Vzhledem k absenci výstavy v lednu 2021 bude každému účastnícímu se svazu umožněno vystavit
úplnou kolekci sportovních kategorií za období 2019-2020 a obdobně kompletní kolekci za období
2020-2021. Standardní kolekce bude jen jedna se započítání limitu km z tří let 2019-2021.
5/ Schválení metody výběru holoubat pro MS - Srbsko
Přihlášku k účasti mohou podat mistři OS v závodech holoubat 2020 a klasifikovaní účastníci CM
chovatelů do 25 let. Losování účastníků proběhne ze zaslaných přihlášek během svazové konference
27.2.2021.
6/ Schválení metody výběru a financování holoubat pro ME – Mira
Přihlášku k účasti mohou podat mistři OS v závodech starých holubů 2020 a všichni chovatelé do 25
let, účastníci závodní sezóny starých holubů 2020. Losování účastníků proběhne ze zaslaných
přihlášek během svazové konference 27.2.2021. Holoubata budou přepravována do Srbska i
Portugalska přibližně v půli května. Měla by být ve stáří cca 40 dnů, vybavena rodokmenem a
průkazem o vlastnictví, dokladem o vakcinaci proti paramyxoviru. Každý vylosovaný chovatel může
připravit 3 holoubata. Účast v MS a ME je bezplatná, přepravní náklady ze svozového místa v ČR
(Brno) obou akcí hradí ČMS CHPH.
Přihlášky pro obě akce musí být podány nejpozději do 26.2.2021
telefonicky: 737 267 205
e-mail: holub.novotny@seznam.cz
7/ Informace o postupu Svazu v kauze nařízení Komise EÚ č. 2020/688
Na základě výkladu nařízení Komise EU č. 2020/688 vznikly pochybnosti o přepravě poštovních
holubů a startu mimo vlastní hranice členského státu. Vedení svazu proto v souladu s pokyny
prezidenta FCI pana Bárdoše předalo potřebné dokumenty k jednání místopředsedovi poslanecké
sněmovny panu Tomáši Hanzlovi. Ten naše oslovil euro-poslance v zemědělském výboru
Evropského parlamentu. Jedná se o podporu novely tohoto nařízení, která by tuto situaci řešila.
8/ Provedení testů na doping
V současné době se řešíme, tuto situaci ve spolupráci s německým svazem. Připojili jsme se k jejich
výzvě na sumarizaci vzorků testů za účelem snížení nákladů na rozbory.
9/ Ocenění soutěží ČR za rok 2020
Z diskuze se ujala varianta, že ocenění soutěží ČR za rok 2020 bude provedeno na CV 2022.
Předpokládá se, že CV bude v Hluku. Termín konání výstavy je třeba sladit se Slovenskem.
10/ Reprezentace Svazu na akcích FCI, komise, konference, Olympiáda
Po diskuzi bylo dohodnuto, že reprezentovat Svaz bude pochopitelně prezident. Dalšími zástupci do
pracovních komisí FCI bude MVDr. Polášek Martin, za posuzovatele byl navržen Ing. Krejzek
Rostislav. Dalším navrženým je Hrbáč Daniel a Hanzel Tomáš.
11/ Čestné členství ve Svazu
Prezidium odsouhlasilo návrhy zemských spolků a za rok 2020 Čestné členství ve Svazu udělilo
těmto členům svazu:
Ing. Vašíček Karel OS Brno
Boušek František OS Praha

12/ Různé
12.1. MVDr. Polášek Martin se vyjádřil k aukci. Přechod na novou verzi je prováděna za chodu.
Veškeré kompletní úpravy budou dokončeny a zveřejněny v březnu 2021. Byly schváleny změny cen
z draženého holuba. Odměna administrátora byla jednohlasně odsouhlasena na paušál 15.000 Kč/rok.
12.2. Prezidium projednalo technické problémy www stránek svazu, vzniklé úpravami SW na serveru.
Provizorní stav bude odstraněn do 14.2.2021 dle vyjádření správce webu p. Filipi.
12.3. RSDr. Uherek Zdeněk se vyjádřil k tomu, že některé nákladové položky prezidenta, od 1.2. v
důchodu. K domu se vyjádřil prezident s tím, že výhledově je třeba dořešit technické vybavení
kanceláře svazu a další požadavky nemá.
12.4. Uherské Hradiště nabízí nástavbu 80 ks boxů 2x / 90x105/. Cena 250.000 Kč.
12.5. Dáša Bortlová informovala o sociálních sítích, které je třeba využívat a propagovat Svaz.
12.6. Lundák Pavel požádal, aby www stránky se vrátily na původní verzi grafiky.

Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří
Schválil: Ing. Novotný Jaroslav
prezident ČMS CHPH

