
Z á p i s 
č. 3/2018 

 
ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku 

chovatelů poštovních holubů 
konané dne 23. 8.2018 od 18.00 hod. v Olomouci 

 

Přítomni: 
Roman Randják, Jaroslav Novotný, Marek Skrbek, Miroslav Uherek, Dagmar Bortlová 
RK: František Zeman – předseda 
Nepřítomen: Aleš Truhlář, Zdeněk Jochman 
 
Program: 
 
 Stanovisko k problematice v OS Opava – zasláno  p. V. Černý 
 Národní závod Knokke  
 

1. Předseda uvítal přítomné, nastínil předmět jednání této schůze 

 

2. Po prostudování veškerých dodaných materiálu z OS Opava od předsedy O. Planky, a 
korespondenci, která proběhla ve sledu cca ½ roku mezi panem V. Černým a členy 
výboru OS Opava, projednání disciplinárního trestu pana Viléma Černého, bývalého 
člena MS Krásné Pole, a souvisejících okolností 

             bylo přijato následující – 

a) ŘV prostudoval dodané podklady ze závodu OS Opava dne 2.9.2017 Poděbrady, 

konkrétní dokumentaci o nasazování v MS Kravaře. Na tento závod nasazovalo pět 

chovatelů, Jakub Antoš, Jarmila Lanková, Jaroslava Klemensová, Karel Klemens a Karel 

Klemens ml. Při nasazování tak nemohla být utvořena regulérní nasazovací komice ve 

smyslu § 6 bod 3 ZŘ svazu. 

Z uvedeného důvodu ŘV rozhodl o dodatečném vyřazení MS Kravaře z uvedeného 

závodu. Výboru OS Opava ŘV ukládá toto zajistit u výpočtáře, včetně přepočítání soutěží, 

ve kterých byl tento závod započítán (Eso holoubat, výkon za rok, CM holoubat, GM MSS) 

b) Výbor OS Opava, který byl na toto a další porušování závodního řádu upozorněn, ve věci 

nekonal a kryl porušování ZŘ v MS Kravaře. ŘV MSS v tomto případě byl nucen pro 

nečinnost výboru OS postupovat dle § 4 bod 2 Stanov. 

ŘV MSS ukládá výboru OS Opava postupovat důsledněji ve smyslu ustanovení § 4 bod 1 

Stanov svazu: …. včas řešit iniciativní návrhy, připomínky a stížnosti členů, důsledně 

dodržovat právní předpisy. Dále ŘV ukládá členům výboru OS Opava postupovat při 

výkonu funkce důsledně dle znění § 8 Stanov, který zmiňuje základní povinnosti člena 

svazu. 

c) ŘV dále prostudoval dodané dokumenty z disciplinárního jednání MS Krásné Pole proti 

členu MS panu Vilému Černému, kdy byl pan Černý potrestán členskou schůzí MS dle § 3 

bod h. dočasným vyloučením z  ČMS CHPH na dobu 1 roku. 

ŘV konstatoval, že případu tohoto disciplinárního řízení došlo k zásadním pochybení 

odpovědných funkcionářů OS: 



- Jarní konference delegátů OS dne 15. 3. 2018 ukládá MS Krásné Pole zahájit 

s Vilémem Černým disciplinární řízení pro porušování mezilidských vztahů a současně 

navrhuje trest dočasného, případně trvalého vyloučení (dle § 3 odst. h,i DŘ). To vše 

bez přítomnosti pana Černého a s nátlakem přepravce na MS (...nebudu do Krásné 

Pole pro holuby jezdit).  

- MS Krásné Pole uskutečnil disciplinární jednání na členské schůzi 9.4.2018 bez 

přítomnosti pana Černého a uložil výše uvedený trest - vyloučení ze svazu na 1 rok. 

- Zápis z disciplinárního jednání dne 9. 4. 2018 postrádá zdůvodnění uloženého trestu a 

postrádá poučení o opravném prostředku. Vše dle § 7 bod 3 disciplinárního řádu 

svazu.  

ŘV dále konstatuje, že trest vyloučení člena ze svazu (dočasné nebo trvalé) je dle § 6 

Stanov mimořádný prostředek. Dle názoru členů ŘV jej lze uložit ve zcela mimořádných 

případech, při opakovaných přestupcích a kdy některý z předchozích 7 úrovní trestů byl 

neúčinný. 

Z výše uvedených důvodů a v souladu s § 4 odst. 2 Stanov svazu ŘV MSS ruší s okamžitou 

platností platnost rozhodnutí členské schůze MS Krásné Pole dne 9.4.2018 jako 

disciplinárního orgánu.  

Pokud se MS Krásné pole domnívá, že disciplinární trest byl oprávněný, nechť zahájí 

disciplinární řízení znovu, ale dle Stanov svazu 

3. Národní závod Knokke. Po prostudování celého průběhu závodu, přepravy a 

komunikace před startem, jsme došli k závěru, že ŘV Moravy nebude spolupracovat 

na pořádání národního závodu v tomto duchu. ŘV – bude organizovat Zemský závod 

Knokke se samostatnou přepravou i startem, jak bylo na Moravě tradicí. Tento závod 

bude deklarován jako dvoudenní. 

 

. 

 
           

 Dagmar Bortlová      Roman Randják 
         Tajemní MSS CHPH                                          předseda MSS CHPH 


