
Z á p i s 

č. 1/2018 

  

z konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, z.s konané 

dne 17. února 2018 ve Stříteži u Jihlavy, hotel „Tři Věžičky“. 

  

Přítomni: delegáti všech 32 Oblastních spolků  
 

Členové prezídia:  Filipi Jan, Ing. Randjak Roman, Ing. Jakubec Jan, Bastl Josef,    

Bortlová Dagmar, JUDr. Opatrný Pavel, Skrbek Marek, Špilar Václav, Truhlář 

Aleš, Uherek Miroslav, Ing. Hlaváček Jiří 

Omluven: Hrudka Václav 

Členové ústřední revizní komise: Lundák Pavel, Becha Lubomír, Zeman 

František, Voneš Ivan, Echtner Pavel 
 

Program:   1. Zahájení svazové konference 

  2. Volba mandátové a návrhové komise 

  3. Zpráva prezidenta svazu 

  4. Zpráva mandátové komise 

  5. Zpráva pokladníka svazu o hospodaření za rok 2017 

  6. Zpráva předsedy ústřední revizní komise 

  7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2018 

  8. Návrh celostátních soutěží a jejich propozic v roce 2018 

  9. Návrhy na doplnění a změny svazových dokumentů 

10. Termínový kalendář na rok 2018 

11. Diskuse 

12. Návrh na usnesení svazové konference 

13. Ocenění účastníků EV v Trenčíně 

14. Závěr svazové konference 

 

1. Zahájení svazové konference. 
Svazovou konferenci zahájil prezident svazu Filipi Jan. Přivítal přítomné a navrhl 

program konference. Dále požádal přítomné o uctění památky chovatelů, kteří nás 

v roce 2017 opustili. Návrh na doplnění programu nebyl.  

 

2. Volba mandátové a návrhové komise. 

2.1. Do mandátové komise byli navrženi: Ing. Vašíček Karel, Kubáček Lubomír 

a Reiterman Jaroslav. Hlasováno -  pro  88 hlasů. Schváleno. 

2.2. Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Václav Švec, Michaela Mecerová, 

Jaroslav Frenzl. Hlasováno – pro 88 hlasů. Schváleno. 

 

3. Zpráva prezidenta svazu. 
Zprávu přednesl prezident svazu Filipi Jan. V úvodu poděkoval všem 

funkcionářům za práci na všech úrovních svazu. Kladně hodnotil, že přestože byl 

zvolen před rokem musel řešit problémy s ptačí chřipkou. Organizovala se pomoc 



chovatelům, kteří přišli o celý chov, což bylo velice příznivě hodnoceno celou 

chovatelskou veřejností. Poděkoval všech chovatelům, kteří těmto postiženým 

chovatelům věnovali holoubata. Krátce se zmínil o fungování redakční rady 

a fungování úspěšné aukce holubů na webu svazu. Ve své prezentaci se rovněž 

zmínil o pořádání Národního závodu Knokke. Předpokládá, že se v tomto závodě 

bude pokračovat. Podrobně rozebral naši účast v orgánech FCI a projednávané 

body v oblasti zejména ptačí chřipky. Dále se krátce zastavil u CV v Hluku 

a hodnotil tuto výstavu jako velice dobrou. Rovněž hodnotil EV v Trenčíně jako 

zdařilou a dnes budou účastníci ocenění. V závěru své zprávy poděkoval 

za zvládnutí závodní sezóny v roce 2017 a popřál všem  hodně úspěchů v roce 

2018. 

  

4. Zpráva mandátové komise. 
Zprávu předložil Ing. Karel Vašíček. Na dnešní svazové konferenci jsou přítomni 

zástupci 32 Oblastních spolků (z 32 OS). Celkem je k dispozici 88 hlasů 

(nadpoloviční většina 45 hlasů).  

  

5. Zpráva pokladníka svazu o výsledku hospodaření v roce 2017. 
Zpráva přednesl pokladník svazu Ing. Jan Jakubec. 

Čerpání rozpočtu v roce 2017:        

 

Příjmy                         889 859 Kč 

Výdaje                        889 121 Kč 

Rozdíl                           +  738 Kč 

 

Čerpání rozpočtu bylo vyrovnané. Hlasováno – pro 88 hlasů. Schváleno. 

 

6. Zpráva předsedy ústřední revizní komise. 

Zprávu přednesl předseda ústřední revizní komise Lundák Pavel. Kontrola byla 

provedena za rok 2017 a nebyly zjištěny žádné závady. Kontrolní zpráva je 

přílohou zápisu. 

 

7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2018. 
7.1. Návrh rozpočtu svazu na rok 2018 předložil pokladník Ing. Jan Jakubec. 

 

Předpokládaný příjem:        942 000 Kč 

Předpokládané výdaje:        942 000 Kč 

Rozdíl:                                            0 Kč. 

 

Rozpočet je plánován jako vyrovnaný. Před hlasováním navrhl prezident Filipi Jan 

zvýšit odměnu pokladníka a tajemníka na 5 tis. Kč/měs. a to z účinnosti 

od 01.03.2018. Po vystoupení pokladníka svazu, který navýšení odmítl bylo  

přistoupeno k hlasování – pro 88 hlasů, zdrželo se  0 hlasů, proti 0 hlasů. 

Schváleno. 



7.2. Dále prezident Filipi Jan přednesl návrh Českého spolku na rozpuštění částky 

500 Kč na člena s tím, že tyto prostředky budou zaslány na zemské spolky a budou 

použity výhradně na řešení otázky dopravních prostředků. Podrobný rozpis 

přednesl Špilar Václav. Jedná se o rozpuštění cca 1,8 mil. Kč. Moravská část 

konference požádala o přestávku. Po krátká diskusi, ve které se hlavně diskutovalo 

k pořádání EV v roce 2020 v České republice a rizika, se kterými je potřeba počítat 

/podrobně informoval Ing. Jakubec Jan, resp. Ing. Vašíček Karel/ bylo přistoupeno 

na hlasování. Pro bylo 43 hlasů, proti 38 a 7 se zdrželo. Návrh nebyl schválen. 

 

8. Návrhy celostátních soutěží a jejich propozic v roce 2018. 
8.1. Návrh Propozic celostátních soutěží 2018 přednesl prezident Filipi Jan s tím, 

že proti loňskému roku nedochází ke změnám, pouze se upravuje min. vzdálenost 

při závodě na 95 km doplňuje č. 2.4 počet mistrovských holubů v závodě 

maximálně 30 a na jeden týden (pondělí-neděle) 40. Dále u mistrovství holoubat 

max. 5 závodů.  

Hlasováno – pro 81 hlasů proti 3 a zdrželo se 4. Schváleno. 

8.2. V průběhu dalšího jednání byl probrán Národní závod Knokke a to plánovaný 

na 28. července 2018. Výpočty a ocenění provést v pásmech do 800 km, 800-

1 000 km a nad 1 000 km. Sportovní komise navrhuje zpracovat ještě celkové 

výsledky a to hlavně pro možnost lepších koeficientů.  

Hlasováno – pro 85 hlasů proti 0 a zdrželo se 3. Schváleno. 

8.3. Sportovní komise předložila návrh Propozic na pořádání závodu v rámci 

Národního závodu Konkke a to ročáků o Putovní pohár prezidenta svazu. Po krátké 

diskuzi bylo přistoupeno k hlasování s výsledkem: pro 58 hlasů, proti 9 a 21 

se zdrželo. Schváleno. 

 

9. Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů. 
Prezident svazu Filipi Jan přednesl návrhy na změny, které byly schváleny 

na konferenci Českého svazu:  

 

9.1. Změna Stanov ČMS CHPH 

Vznik členství  

§ 5 odst. 2:  

2. Člena přijímá a vede o něm evidenci na základě písemné přihlášky MS, zpravidla 

nejbližší k místu trvalého pobytu žadatele. Překážkou přijetí za člena je např. trvalé, 

nebo dočasné vyloučení žadatele z řad členů Svazu. 

doplnit poslední větu o: 

…nebo ukončení členství v době kratší 3 roky. 

Hlasováno: pro 83 hlasů, proti 0 a 5 se zdrželo. Schváleno. 
 



9.2. Změna Jednacího řádu ČMS CHPH 

Článek 3 

Přestup do jiného spolku svazu 

Člen může z vlastního zájmu přestoupit do jiného spolku svazu. Přestup člena 

z jednoho MS do druhé se může uskutečnit jen po vyrovnání závazků a řádném 

ukončení členství v původním MS, jinak přebírá závazky ten MS, do kterého vstupuje. 

Výbor spolku je povinen přestup umožnit. 

Stávající text označit jako odst. č. 1. 

a doplnit odst. č. 2. 

Změnu členství chovatele v MS, který patří do jiného OS, schvaluje výbor OS, 

kam přijímající MS přísluší. 

Hlasováno: pro 62, proti 21 a 5 se zdrželo. Schváleno. 

 

9.3. Změna Závodního řádu ČMS CHPH 

§ 1 Pořádání oficiálních závodů  

3. Vzdálenost závodu musí být nejméně 95 km na holubník účastníka závodu. 

Hlasováno: pro 85, proti 0 a 3 se zdrželo. Schváleno. 

 

9.4. Úprava dle NOZ 
Změna názvu pobočných spolků („-“ -> „,“) 
ZO CHPH -> MS CHPH 
základní organizace -> místní spolek 
oblastní sdružení -> oblastní spolek 

Schváleno jednohlasně. 

 

10. Termínový kalendář na rok 2018. 
Termínový kalendář na rok 2018 předložil prezident svazu Filipi Jan. 

10.1. Členské příspěvky na rok 2018 činí 100,- Kč za člena. Chovatelé do 18-ti 

roků členské příspěvky neplatí.  

10.2. Mistrovství světa holoubat Taiwan – finále 17. března 2018 

10.3. Rodové kroužky na rok 2019. Kroužky objednat na formuláři 

do 31.3.2018.Cena kroužku na rok 2019 činí 4,50 Kč. 

10.4. Závodní gumičky na rok 2019. Gumičky objednat na formuláři 

do 31.3.2018. Cena gumičky na rok 2019 činí 1,70 Kč. 

10.5. Závodní plány + kooperace zaslat do 31.3.2018 na adresu výcvikářů  

Zemských spolků. 

10.6. Národní závod Knokke - 28. července 2018 

10.7. Celostátní výstava - organizátorem bude ŘV ČS CHPH 

10.8. Olympiáda - v Polsku Poznaň 25. - 27.ledna 2019 

 



11. Diskuze 

11.1. Prezident informoval o možnosti pořádání Středoevropské výstavy v roce 

2020 v České republice. Požádal, aby každý, kdo může, přiložil ruku k úspěšnému 

zvládnutí této náročné akce. Bude sestaven tým, který se bude snažit, aby navržený 

rozpočet byl vyrovnaný nebo se ziskem.  

Hlasováno: 88 pro. Schváleno pořádání výstavy v roce 2020. 

11.2. Další oblastí je práce s mládeží. Besedy na školách a u jiných příležitostí. 

V současné době jsme obdrželi nabídku se účastnit na týdenní akci a prezentovat 

svoji činnost mezi různými zájmovými organizacemi. Naše účast je zdarma, jenom 

si musíme připravit soutěž pro děti.  

 11.3. Rovněž byla navázána spolupráce s mysliveckým spolkem a dalšími 

a společně budeme žádat Ministerstvo životního prostředí, aby byli dravci vyjmuti 

z ochrany, popř. byli vypláceny náhrady jimi způsobených škod. 

11.4. Prezident dále informoval o nabídce firmy BENZING se zajištěním 

výpočetního programu. 

11.5. Předseda OS Pardubice Tomáš Bouška žádá o právní výklad postavení MS 

v rámci NOZ. 

Hlasování: 8 pro, proti 11 a 69 se zdrželo. Návrh nebyl schválen. 

11.6. Dále bylo konstatováno, že někteří startéři v Německu nestartují. Je třeba  

tuto oblast probrat, zjistit konkrétní případy a stanovit závěry. Rovněž je třeba 

projednat startéry a případnou možnost záznamů kamery s GPS v ČR. 

11.7. Závěrem diskuze vystoupil Ing. Randjak Roman poděkoval organizátorům 

a pracovníkům CV v Hluku a zvláště ocenil přístup RSDr. Uherka Zdeňka, který to 

zvládl na výtečnou. 

 

12. Návrh na usnesení svazové konference. 
Návrh návrhové komise na usnesení svazové konference přednesl Ing. Václav 

Švec. 

Hlasováno 88 hlasů pro. Schváleno.  

Usnesení svazové konference je přílohou zápisu. 

  

13. Ocenění účastníků Středoevropské výstavy v Trenčíně 

Předání pamětních medailí a výstavních karet účastníkům Středoevropské výstavy 

v Trenčíně předal prezident svazu Jan Filipi. Na závěr byla udělána společné fotka, 

která bude zveřejněna ve svazovém zpravodaji. 

 

14. Závěr svazové konference. 
Prezident svazu Jan Filipi svazovou konferenci ukončil. 

  

Střítež 17.2.2018 

Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří 

 

Filipi Jan 

Prezident ČMS CHPH 

  



 

 

 



 

U S N E S E N Í  ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních 

holubů, z.s. konané 17.2.2018 ve Stříteži u Jihlavy. 

 

Svazová konference schvaluje: 
- mandátovou komisi a návrhovou komisi  

- zprávu pokladníka svazu o hospodaření za rok 2017 

- zprávu předsedy ústřední revizní komise 

- členský příspěvek na rok 2018 ve výši 100,- Kč, mimo členů do 18 let 

- zvýšení mzdy tajemníka svazu na 5 000,- Kč měsíčně s účinností od 1.3.2018   

- finanční rozpočet Svazu na rok 2018 

- doplnění Stanov ČMS CHPH § 5 odstavec 2 textem uvedeným v zápise 

- doplnění Jednacího řádu ČMS CHPH přidáním odstavce 2 do článku 3 – text uvedený 

v zápise 

- změnu Závodního řádu ČMS CHPH § 1 odst. 3 - Vzdálenost závodu musí být nejméně 

95 km na  holubník účastníka závodu.  

- úpravu názvosloví ve všech svazových dokumentech ve smyslu nového občanského 

zákoníku  

- propozice výkonnostních soutěží v ČR a propozice celostátních soutěží na rok 2018 

- pořádání Národního závodu Knokke 28. července 2018, výpočet a ocenění ve třech 

pásmech, vydání celkových výsledků 

- propozice Národního závodu Knokke ročáků – text uvedený v zápise 

- termínový kalendář na rok 2018 

- pořádání Evropské výstavy poštovních holubů v roce 2020 s plánovaným vyrovnaným 

rozpočtem 

 

Svazová konference bere na vědomí: 
- zprávu mandátové komise  

- zprávu prezidenta svazu 

 

Svazová konference ukládá Prezidiu: 
Projednat diskusní příspěvky delegátů konference: 

- výpočetní program 

- přístup startérů v Německu ke startům PH 

- startovní místa a starty závodů PH v ČR 

 

Svazová konference dále ukládá: 
- Českému spolku CHPH uspořádat Celostátní výstavu poštovních holubů 

 

Návrhová komise: Michaela Mecerová, Jaroslav Frenzl, Ing. Václav Švec 

 


