
Z á p i s 

č. 2/2023 

z konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, z.s, konané dne 25.02.2023 

ve Stříteži u Jihlavy, hotel „Tři Věžičky“. 

Přítomni: delegáti Oblastních spolků Beskydy, Brno, České Budějovice, Český Západ, Domažlice, 

Haná, Hlučín, Hodonín, Horácko, Karviná, Lidice, Louny, Náchod, Opava, Pardubice, Podoubraví, 

Polabí, Prácheň, Sever, Středočeský, Tábor, Východočeská, Uničov, Uherské Hradiště, Valašsko, 

Vysočina, Zlín, Znojmo. 

Členové prezídia a členové revizní komise. 

Omluveni: delegáti Oblastních spolků Karlovy Vary a Chomutov. 

Program: 

  1. Zahájení svazové konference 
  2. Volba mandátové a volební, návrhové komise 
  3. Zpráva prezidenta svazu 
  4. Zpráva mandátové komise 
  5. Zpráva pokladníka svazu o hospodaření za rok 2022 
  6. Zpráva předsedy ústřední revizní komise 
  7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2023 
  8. Termínový kalendář na rok 2023 
  9. Návrh celostátních soutěží a jejich propozic v roce 2023 
10. Návrhy na doplnění a změny svazových dokumentů 
11. Volba prezidenta a předsedy ústřední revizní komise 
12. Diskuse 
13. Návrh na usnesení svazové konference usnesení  
14. Ocenění účastníků mezinárodních výstav a čestných členů 
15. Závěr svazové konference 
 
1. Zahájení svazové konference. 
Svazovou konferenci zahájil prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav. Přivítal přítomné a podal návrh 
na program konference. Navržený program byl jednohlasně schválen. 
 
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise. 
Do mandátové komise byli navrženi: Frenzl Jaroslav, Špilar Václav, Bureš Jaroslav 
Hlasováno: Jednohlasně pro. Schváleno 
Do volební komise byli navrženi: Ing. Vašíček Karel, Becha Lubomír, Lundák Pavel 
Hlasováno: Jednohlasně pro. Schváleno 
Do návrhové komise byli navrženi: Husák Petr, Novotný Jiří, Hrbáč Daniel 
Hlasováno: Jednohlasně pro: Schváleno 
 
3. Zpráva prezidenta svazu 
Zprávu přednesl prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav. Bilancování zahájil rokem 2020 a to EV 
v Brně. Zdůraznil, že výstava byla zajišťována ve zkrácené době. Výstavní výbor tvořilo v podstatě 
stávající prezídium doplněné o některé nepostradatelné členy. Výstava byla hodnocena velice 
dobře.  
Další oblastí, kterou prezident zdůraznil jsou rodové kroužky. Zhodnotil průběh, kdy kvalita kolísala, 
zejména nekvalitní kroužky 2020. Proto došlo ke změně dodavatele. V současné době je 
dodavatelem výrobce z Číny a kvalita je dobrá. Časopis Poštovní holub je vydáván opět 4x ročně. 
Je však třeba, aby se do vytváření článků zapojovalo více chovatelů. 
Dopingová kontrola byla provedena a bude se provádět nadále, a to v souladu s požadavky FCI. 
K závodní sezonně uvedl jen poznámku a to, že dle jeho názoru změna směru v Čechách nepříznivě 
ovlivnila závody a členskou základnu. Závody v ČR, kdy holubi letí proti sobě, negativně hodnotí 
chovatelé z Moravy i Slovenska. 



Krátce se dotkl covidového období, kdy všechny akce byly zrušeny. Rovněž upozornil na 100 leté 
výročí svazu. Účastníci CV v Hluku ke vstupence dostali odznaky vydané k tomuto datu. Dále budou 
rozdány medaile ke 100 letému výročí svazu významným členům svazu. 
CV v Hluku se povedla, účast přes 900 platících účastníků. Poděkoval účastníkům výstavy, a hlavně 
vyzdvihl práci výstavního výboru, který pracoval, jako vždy perfektně. 
 
4. Zpráva mandátové komise. 
Zprávu předložil Frenzl Jaroslav. Na dnešní svazové konferenci jsou přítomni zástupci 28 oblastních 
spolků (z 30 OS). Omluveni jsou zástupci oblastního spolku Karlovy Kary a Chomutov. Celkem je k 
dispozici 72 hlasů (nadpoloviční většina 37 hlasů).  
 
5. Zpráva pokladníka svazu o výsledku hospodaření v roce 2022. 
Zpráva přednesl pokladník svazu Ing. Jan Jakubec. Čerpání rozpočtu v roce 2022. Ve zprávě o 
čerpání rozpočtu za rok 2022 pokladník podrobně seznámil delegáty konference s jednotlivými 
položkami rozpočtu. Celkové příjmy dosáhly výše 942.651 Kč a celkové výdaje byly ve výši 941.372 
Kč, tudíž rozpočet skončil přebytkem 1.279 Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet byl plánován 
schodkový v částce -80.000 Kč, lze považovat konečný výsledek jako pozitivní. Kladného výsledku 
se podařilo dosáhnout především úsporou výdajů. 
 
6. Zprávu předsedy ústřední revizní komise přednesl Svoboda Oldřich. Kontrola byla provedena za 
rok 2022 a nebyly zjištěny žádné závady.  
Hlasování ke zprávě předsedy ÚRK a čerpání rozpočtu v roce 2022. Jednohlasně pro. Schváleno.  
 
7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2023. 
Návrh předložil pokladník Ing. Jakubec Jan. V návrhu rozpočtu na rok 2023 zdůraznil pokladník, že 
je koncipován tak, aby i při neustálém zvyšování výdajů na kroužky, gumičky, časopis a další činnosti 
svazu byl dopad na členskou základnu co nejmenší. Proto pokladník navrhl, aby členské příspěvky 
a cena časopisu pro rok 2023, cena kroužků a gumiček na rok 2024 zůstala nezměněná a zvýšené 
výdaje byly kompenzovány z rezervního účtu ČMS CHPH. Celkové příjmy byly navrženy ve výši 
885.000 Kč a celkové výdaje ve výši 965.000 Kč. Rozpočet je tedy koncipován jako schodkový ve 
výši -80.000 Kč. 
Hlasováno. Jednohlasně pro. Schváleno.   
 
8. Termínový kalendář na rok 2023 

• Členské příspěvky na rok 2023 činí 100,- Kč za člena. Chovatelé do 18-ti roků členské 
příspěvky neplatí.  

• Rodové kroužky na rok 2024. Kroužky objednat na formuláři do 31.3.2023. Cena kroužku na 
rok 2024 činí 3,50 Kč. 

• Závodní gumičky na rok 2024. Gumičky objednat na formuláři do 31.3.2023. Cena gumičky 
na rok 2024 činí 1,70 Kč. 

• Závodní plány + kooperace zaslat do 31.3.2023 na adresu výcvikářů zemských spolků. 

• Do 20.03.2023 zaslat přihlášku na Mistrovství světa a Evropy holoubat a mistrovství mladých 
chovatelů. Tak jako v loni chovatel zaplatí účastnický poplatek a přepravu svaz. 

• Do 15.4. aktualizovat adresáře ca souřadnice chovatelů OS na webu svazu 

• Do 30.4. zaslat sekretáři svazu zápisy o školení výcvikářů OS 
 
9. Návrhy celostátních soutěží a jejich propozic v roce 2023 
Návrh přednesl Ing. Novotný Jaroslav. Konstatoval, že celostátní soutěže pro rok 2023 zůstávají 
stejné. Žádná změna nebyla navržena. Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování.  
Hlasováno. Jednohlasně pro. Schváleno.  
 
10. Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů. 

a) Změna ve Stanov přednesl Ing. Jaroslav Novotný, jedná se o § 21 bod 3 resp. § 25 bod 5 
přestup člena do jiné organizace svazu min. po 3 letech.  
Hlasováno: pro 70, zdrželo se 2, proti 0. Schváleno 

b) Doplnění Stanov §9 bod 6. Volební období orgánů svazu na všech úrovních je tříleté. Mandát 
funkcionářů končí dnem konání následující volební konference (schůze). 
Hlasováno: pro 66, zdržel se 6, proti 0. Schváleno 



c) Návrh na změnu Jednacího řádu. Čl. 8 bod 2 výpočet mandátů změnit na 1:25 a 
zaokrouhlovat matematicky.  
Hlasováno: pro 72 hlasů. Schváleno jednohlasně. 

d) Návrh změny v Závodním řádu § 5 bod 1/e  
Rodové kroužky ČMSCHPH pořizuje výhradně svaz na základě souhrnných objednávek OS. 
Redistribuce není možná. 
Hlasováno: Schváleno jednohlasně.  

e) Návrh na změnu v Závodním řádu § 6, odstavec 2 Zahájení zasazování závodu, nebo dvou 
souběžně zasazovaných závodů je přípustné pouze za přítomnosti nejméně 4 ti účastníků 
závodu (závodů) jako fyzických osob, přičemž tento počet musí být po celou dobu. 
Hlasováno: pro 59, zdrželo se 0, proti 13. Schváleno 

f) Návrh na změnu Závodního řádu § 13 bod 2 vypustit 2x slovo „doporučení“. Po krátké diskuzi 
bylo hlasováno. 
Hlasováno: pro 12, zdržel se 3, proti 57. Neschváleno 

g) Návrh na změnu v Závodním řádu § 17 bod 5 maximální rozchod hodin u mech. 30 
min/24hod. u elek. 5 min/24hod. 
Hlasováno: Schváleno jednohlasně 

h) Návrh na změnu Závodního řádu §14 odst.6 odměna startéra 300 Kč, při více aut 150Kč za 
každé auto. 
Hlasováno: pro 67, zdržel se 5, proti 0. Schváleno 

 
11. Volba prezidenta a předsedy ústřední revizní komise. 
Do prezídia za Český spolek jsou navrhováni: Lundák Pavel, Ing. Jakubec Jan, Husák Petr, Bc. 
Zadražil Martin a Novotný Jiří. Za Moravskoslezský spolek: MVDr. Polášek Martin, Bortlová Dagmar, 
Kubáček Lubomír, Hanzel Tomáš a Uherek Miroslav. 
Hlasováno: Schváleno jednohlasně. 
Volba prezidenta byla provedena aklamací a do této funkce byl zvolen jednohlasně Ing. Novotný 
Jaroslav. 
Volba předsedy ústřední revizní komise byla provedena tajně. Kandidáti: František Zeman a JUDr 
Pavel Opatrný 
JUDr. Opatrný Pavel obdržel 34 hlasů a Zeman František 38 hlasů. Novým předsedou ústřední 
revizní komise byl zvolen Zeman František. 
Do ústřední revizní komise jsou navrženi JUDr. Opatrný Pavel a Holec Ladislav, Becha Lubomír a 
Peroutka Jan 
Hlasováno: Schváleno jednohlasně. 
 
12. Diskuse. 

a) Na návrh pokladníka je navrhováno, aby část našich finančních prostředků, které leží 
v bance a nezhodnocují se byly převedeny na bankovní produkt Monetica. Podrobný popis 
bankovního produktu přednesl Bc. Zadražil Martin. Po krátké diskusi je navrhováno převést 
1 mil. Kč na tento bankovní produkt. 
Hlasováno: pro 67, zdržel se 5 proti 0. Schváleno. 

b) Seznam startovních míst, ještě některá OS neprovedla kontrolu, nutno doplnit. Případně 
objednat chybějící razítka. 

c) Mistrovství světa holoubat. Svoz bude pravděpodobně začátkem května. Propozice budou 
zveřejněny na webu svazu. 

d) Datové schránky spolků je třeba se přihlásit a zaktualizovat to. Svaz bude řešit s právničkou 
spolky, které již nejsou funkční. 

e) Návrh na snížení počtu funkcionářů ZO a MS. Je třeba promyslet a případně přednést návrh 
na zemských konferencích. 

f) CV v roce 2024 bude v Lyse nad Labem. Druhý týden v lednu 2024.  
 
13. Návrh na usnesení svazové konference. 
Návrh návrhové komise na usnesení svazové konference přednesl Hrbáč Daniel. Viz příloha. 
Hlasováno 72 hlasů pro. Schváleno. 
 
14. Ocenění účastníků mezinárodních výstav a čestných členů 
Prezident svazu předal přítomným chovatelům-reprezentantům příslušná ocenění.  
 



15. Závěr svazové konference. 
Prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav svazovou konferenci ukončil. 
 
Zapsal: Ing. Jiří Hlaváček 
Schválil: Ing. Novotný Jaroslav 
prezident ČMS CHPH 


