
Z á p i s 
č. 2/2022 

  
z konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, z.s konané dne 
26.03.2022 ve Střítěži u Jihlavy, hotel „Tři Věžičky“. 
  
Přítomni: delegáti Oblastních spolků Beskydy, Brno, České Budějovice, Český 
Západ, Domažlice, Haná, Horácko, Chomutov, Karlovy Vary, Karviná, Lidice, Louny, 
Pardubice, Podoubraví, Polabí, Praha, Prácheň, Středočeský, Tábor, Východočeské, 
Uničov, Uherské Hradiště, Valašsko, Vysočina, Zlín, Znojmo. 
Omluveni: delegáti Oblastních spolků Hlučín, Hodonín, Náchod, Opava a Třinec. 
 

Členové prezídia: Ing. Novotný Jaroslav, Lundák Pavel, Ing. Jakubec Jan, Hrudka 
Václav, Husák Petr, Bortlová Dagmar, JUDr. Opatrný Pavel, MVDr. Polášek Martin, 
RSDr. Uherek Zdeněk, Uherek Miroslav a Ing. Hlaváček Jiří 
Omluveni: Ing. Randjak Roman 

 

Revizní komise svazu: Svoboda Oldřich, Vozábal Josef, Ing. Krejzek Rostislav, 
Zeman František 

Omluveni: Becha Lubomír 
 
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 2021 

  6. Zpráva předsedy ústřední revizní komise 

  7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2022 

  8. Příprava voleb 

  9. Termínový kalendář na rok 2022 

10. Návrh celostátních soutěží a jejich propozic v roce 2022 

11. Návrhy na doplnění a změny svazových dokumentů 

12. Informace komise Standard – Budapešť 
13. Účast na Olympiádě Rumunsko, Oradea - srpen 2022 

14. Informace o MS ME mladých holubů 2022 

15. Ocenění Generálního mistrovství ČR 2020 a 2021 

16. Udělení čestného členství 
17. Diskuse 

18. Návrh na usnesení svazové konference 

19. Závěr svazové konference 

  
1. Zahájení svazové konference. 
Svazovou konferenci zahájil prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav. Přivítal přítomné 
a sdělil, že řídícím konference bude MVDr. Polášek Martin. Dále byl podán navrhl 
programu konference. Navržený program byl jednohlasně schválen. 
  
2. Volba mandátové a volební, resp. návrhové komise. 
2/1 Do mandátové komise byli navrženi:  
Ing. Vašíček Karel, Uherek Miroslav a Novotný Jiří  
Hlasováno – pro 67 hlasů. Schváleno jednohlasně. 



2/2 Do návrhové komise byli navrženi: Bouška Tomáš, Toušek Josef, Peroutka Jan. 
Hlasováno – pro 67 hlasů. Schváleno jednohlasně. 
 

3. Zpráva prezidenta svazu. 
Zprávu přednesl prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav. 
V úvodu svého vystoupení zdůraznil, že celková činnost byla ovlivněna Covid 
epidemií. Zase jako v roce předchozím jsme bojovali o řádné zahájení závodní 
činnosti včetně dopisu ministrovi zdravotnictví. Situace byla však mnohem těžší než v 
roce předcházejícím. Nebylo to úplně jednoznačné, ale postupně OS zahájily 
sezonu. Závodní činnost sice proběhla dle stanovených závodních plánů, ale 
výstavní činnost nemohla proběhnout. Ve zprávě se vrátil k významnému bodu 
v činnosti svazu, a to k průběhu zajišťování dopingových kontrol, které jsou nutné pro 
účast na Olympiádě. Všechny testy byly negativní. 
Informoval o problémech na úrovni FCI a výsledcích diskuse v FCI o podobě a 
termínu olympiády v Rumunsku. Nakonec bude kolekce A a B, standard byl 
posuzován v Budapešti. Prezident rovněž informoval, že dle evidence se snížil počet 
závodících chovatelů o 149. Z toho je 100 z Čech a 49 z Moravy. Výrazně větší 
úbytek členů v Čechách byl asi ovlivněn tím, že dochází k roztříštěnosti směru 
závodů.  
Dále zmínil, že je třeba se více dostat do povědomí veřejnosti. Z toho důvodu by 
měly být modernizovány webové stránky svazu. Došlo ke konzultaci s IT pracovníky 
a po ověření u několika lidí je třeba počítat s částkou min. 100 tis. Kč. 
Dalším bodem, který prezident naznačil je 100-leté výročí založení Svazu. Podrobně 
se tomu bude věnovat č. 2 časopisu. Při této příležitosti je připravena ražba 
výročních odznaků a speciální edice medailí. Všechny akce bude schvalovat 
Prezidium. 
Závěrem prezident zdůraznil, že koncem roku proběhnou volby do všech struktur 
svazu. Je třeba se na volby již dnes připravovat s důrazem na výběr kvalitních 
kandidátů do všech funkcí. 
  
4. Zpráva mandátové komise. 
Zprávu předložil Uherek Miroslav. Na dnešní svazové konferenci jsou přítomni 
fyzicky zástupci 24 Oblastních spolků (z 31 OS). Omluveni jsou zástupci Oblastního 
spolku Hlučín, Hodonín, Opava, Náchod a Třinec. Celkem je k dispozici 67 hlasů 
(nadpoloviční většina 34 hlasů). Konference je usnášení schopná. 
  
5. Zpráva pokladníka svazu o výsledku hospodaření v roce 2021. 
S výsledkem hospodaření za rok 2021 seznámil delegáty pokladník Ing. Jan 
Jakubec. Celkové příjmy 983.981,- Kč, celkové výdaje 781.255,- Kč. Proti plánu na 
vyrovnaný rozpočet je tedy výsledek přebytkový a to částkou + 202.726,- Kč. Na 
kladném výsledku se podílely především úspory výdajových položek z důvodu 
covidové epidemie, neboť se fyzicky nekonala konference, schůze prezídia ani 
zasedání FCI. Většina těchto akcí se konala virtuální formou, tudíž náklady s nimi 
spojené byly minimální. 
 

6. Zpráva předsedy ústřední revizní komise. 
Zprávu přednesl předseda ústřední revizní komise Svoboda Oldřich. Kontrola byla 
provedena za rok 2021 a nebyly zjištěny žádné závady. Kontrolní zpráva je přílohou 
zápisu. 
 



Hlasování ke zprávě pokladníka /hospodaření za rok 2021/ a zprávě předsedy ÚRK. 
Všechny zprávy byly schváleny jednohlasně /67 hlasů/. 
 
7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2022. 
S návrhem rozpočtu na rok 2022 seznámil delegáty pokladník Ing. Jan Jakubec. 
Návrh byl předložen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 920.000,- Kč. Po 
projednání současné situace na Ukrajině a projednání dopisu sekretariátu FCI s 
doporučením poskytnout dar ve výši 1 Euro na chovatele rozhodli delegáti 
konference navýšit výdajovou stránku rozpočtu o 80.000,- Kč. V konečné podobě byl 
tedy pro rok 2022 schválen rozpočet jako schodkový ve výši - 80.000,- Kč (příjmy 
920.000,- Kč, výdaje 1.000.000,- Kč).  
Hlasováno: pro 66 hlasů, 1 proti. Schváleno. 
 
8. Příprava voleb 

Bude zpracován harmonogram, který bude na www stránkách svazu. Je třeba 
termínově počítat s tím, že první volby by měly proběhnout v MS a ZO nejpozději do 
20.10.2022, kdy je třeba nahlásit chovatele navrhované do vyšších svazových 
orgánů. 
Při této příležitostí tajemník poukázal, že u MS /mající IČO/ musí podat Změna 
návrhu na zápis…. /je na www stránce justice.cz. Návrh podává hlavní spolek 
ČMSCHPH, IČO266 60 041/a podepisuje prezident nebo viceprezident. Podpis musí 
být ověřený. Návrh musí být doložen Zápisem z konference, pozvánkou na 
konferenci, prezenční listinou a Čestným prohlášením všech zvolených s ověřeným 
podpisem. Při změně sídla je třeba doložit Čestné prohlášení vlastníka nemovitosti, 
že se sídlem souhlasí a jeho podpis musí být ověřený. 
 
9. Termínový kalendář na rok 2022 

  

- Členské příspěvky na rok 2022 činí 100,- Kč za člena. Chovatelé do 18-ti roků 
členské příspěvky neplatí.  

- Rodové kroužky na rok 2023. Kroužky objednat na formuláři do 31.3.2022. Cena 
kroužku na rok 2023 činí 3,50 Kč. 

- Závodní gumičky na rok 2023. Gumičky objednat na formuláři do 31.3.2022. 
Cena gumičky na rok 2023 činí 1,70 Kč. 

- Závodní plány + kooperace + mladí chovatelé zaslat do 31.3.2022 výcvikářům 
zemských spolků 

- Celostátní výstava leden 2023 bude v Hluku a organizátorem ŘV MSS.  

- Voilby – viz samostatná příloha 

- Výpočtáře za jednotlivá OS nahlásit do 31.03.2022  

- Požadavek FCI na pomoc Ukrajině poslat 1 Euro na chovatele. Finanční 
prostředky budou uloženy na účtu svazu a případné odeslání bude uskutečněno 
až bude prověřeno místa určení a použití. 

 
10. Návrhy celostátních soutěží a jejich propozic v roce 2022 

Návrh celostátních soutěží podrobně přednesl prezident. Byly probrány jednotlivé 
změny – jeden závodní plán, do soutěží bylo přiřazeno ESO časopisu PH. 
Na návrh Českého spolku posunut termín – Závodní plány je třeba zaslat do 
15.04.2022 

Hlasováno: pro 67 hlasů. Jednohlasně schváleno. 



 
11. Návrhy na doplnění a změny a svazových dokumentů. 
11/1 Standardní komise zpracovala spojení dvou řádů, a to Výstavního a Ochrany 
zvířat v jeden. Materiál byl zaslán již předem předsedům OS k projednání.  
Hlasováno: Jednohlasně schváleno. 
11/2 Změny závodního řádu byly rovněž zaslány předsedů OS a byly projednány na 
konferencích zemských spolků s kladným výsledkem. 
§1 bod 2 – změna. Právo Prezídia na zkrácení tratě, zákaz pořádání závodu, kdy je 
vydána systémem integrované výstražní služby (SIVS) vydána výstraha apod. 
§1 bod 4 – v termínu závodu se střední vzdálenost od 600 – 800 km lze pořádat 
druhý závod do max. střední vzdálenosti 400 km. 
§3 bod 4 – Hostování – Nasazovat holuby na závod v jiném OS může chovatel 
mimořádně pouze při nadoblasním (národní nebo zemském) závodě, pokud se OS, 
ve kterém je členem, tohoto závodu neúčastní. Jeho vlastní OS však musí být v 
konkrétní závodní sezóně součástí tohoto nadoblastního celku schváleného 
(kooperace) pro výpočet zemským ŘV. 
Po krátké diskuzi – Pardubice, Louny, bylo přistoupeno k hlasování. 
Hlasováno: pro 61 hlasů proti 6. Schváleno 

§5 bod 1 písm. e se stanovuje, že na závody nelze nasazovat holuba staršího 12 let. 
Hlasování: Schváleno jednohlasně. 
§14 bod 4 Náhradní místo startu stanoví pořadatel závodu, když ze závažných 
důvodů nelze uskutečnit vypouštění na předem stanoveném vypouštěcím místě 
uvedeném v oficiálním seznamu startovních míst (trvalá nepřízeň počasí, porucha 
vozidla).  
Hlasování: pro 67 Schváleno jednohlasně 

 
12. Informace komise Standard – Budapešť 

Prezident krátce zhodnotil výběr kolekce, který se konal v Brně. Upozornil na to, že 
se výběru zúčastnilo málo OS. V č.1/2022 časopisu Poštovní holub je podrobný 
článek. 
JUDr. Opatrný Pavel doplnil, že výběru v Brně se zúčastnilo pouze polovina OS. V 
Budapešti rovněž proběhlo školení a zkoušky posuzovatelů. Poděkoval účastníkům 
výstavy v Budapešti za vzornou reprezentaci a za dvě stříbrné a jednu bronzovou 
medaili. Závěrem apeloval na představitele OS k získání nových adeptů k 
posuzování. 
 

13. Účast na Olympiádě Rumunsko, Oradea srpen 2022 

Prezident informoval, že jsou připraveny kolekce A a B. Vzhledem k nadcházející 
závodní sezóně ještě může dojít ke změnám vybrané kolekce. 
Delegáti na Olympiádu jsou Ing. Novotný Jaroslav a MVDr. Polášek Martin. 
 
14. Informace o MS a ME mladých holubů 2022 

Obě akce se uskuteční v Portugalsku v testovací stanici Mira. V současné době je 
přihlášeno 24 ks starší chovatelé a 6 mladých. Účastnický poplatek 30 Eur si zaplatí 
chovatel. Přepravu hradí svaz. Všichni holubi budou zařazeni do MS. 
  
15. Ocenění Generálního mistrovství ČR 2020 a 2021 

Prezident předal poháry a poblahopřál oceněným chovatelům. Bohužel se většina 
pozvaných úspěšných chovatelů slavnostního předání nezúčastnila.   
 



16. Udělení čestného členství 
Za rok 2020 obdržel Čestné členství Ing. Vašíček Karel z OS Brno a Boušek 
František z OS Praha. 
 
Za rok 2021 obdržel Čestné členství Truksa Vítězslav z OS Polabí a Ing. Novotný 
Jaroslav z OS Brno. 
 
17. Diskuse 

RSDr. Uherek Zdeněk pozdravil účastníky konference. Řekl, že je překvapen tím, že 
zde nejsou zástupci severu Moravy. Zdůraznil, že tato konference je přelomová. Je 
třeba se zamyslet nad ekonomikou (krmení, pohonné hmoty apod.) Je nutností se 
dobře připravit na léta budoucí. 
Toušek Josef poukázal na to, aby se prezídium zamyslelo na regulaci počtu závodů.  
Echtner Pavel navrhuje, aby Prezídium vypracovalo otázky na OS, jak si představují 
další činnost. 
Bukovický Ondřej poukázal na snižující se členskou základnu a tím i uvažovat o 
redukci počtu chovatelů u komisí při závodech. 
Ing. Novotný Jaroslav ještě zdůraznil, aby www stránky svazu byly atraktivní pro 
mladé lidi je třeba zmodernizovat. Předběžná cena 100 000 až 200 000 Kč. 
Prezidium předpokládá výběrové řízení. Vyzval přítomné delegáty k nahlášení 
případných zájemců o zhotovení do konce května 2022.  
Hlasováno: pro 66, proti 1 

 
18. Návrh na usnesení svazové konference 

Přednesl Bouška Tomáš a je přílohou tohoto zápisu 

 
Střítež 26.3.2022 

 
Zapsal: Ing. Jiří Hlaváček 

 
Schválil: Ing. Novotný Jaroslav 

prezident ČMS CHPH 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení z celostátní konference ČMS CHPH konané dne 26. března 2022 

Konference schvaluje: 

 složení mandátové a návrhové komise zprávu pokladníka svazu o hospodaření za rok 

2021  

 zprávu předsedy ústřední revizní komise za rok 2021 finanční rozpočet svazu na rok 

2022 jako schodkový ve výši — 80.000,- Kč  

 členský příspěvek na rok 2022 ve výši 100,- KČ, mimo členů do 18-ti let cenu 

kroužků na rok 2023 ve výši 3,50 Kč, závodních gumiček 1,70 Kč/ks a roční 

předplatné časopisu Poštovní holub ve výši 160,- Kč  

 termínový kalendář pro rok 2022  

 změny a doplnění svazových dokumentů v rozsahu dle zápisu z konference  

propozice výkonnostních soutěží na rok 2022  

 poskytnutí finančního příspěvku 1 € na člena ČMS na podporu ukrajinských 

chovatelů prostřednictvím účtu FCI 

 provedení testů na doping v roce 2022 ve stejném rozsahu jako v roce 2021 

Konference bere na vědomí: 

o zprávu prezidenta svazu za rok 2021  

o  zprávu mandátové komise o stav příprav reprezentace ČMS na Olympiádě 

v Oradea v srpnu 2022 

Konference ukládá: 

o oblastním spotkům provést volby funkcionářů dle Stanov ČMS a 

prováděcího předpisu vč. návrhu kandidátů pro volby do vyšších složek ČMS 

e prezidiu zahájit přípravné kroky vedoucí k zásadnímu re-designu webových 

stránek ČMS 

Za návrhovou komisi: Bouška T., Peroutka J., Toušek J.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revizní zpráva RK ČMS CHPH. 

RK ČMS CHPH v zastoupení předsedy Oldřicha Svobody dne 

14.3.2022 provedla revizi čerpání rozpočtu ČMS CHPH za rok 

2021. 

Dle doložených dokladů pokladníkem ČMS CHPH p.ing. Janem Jakubcem neshledala v 

rozpočtu a čerpání finančních 

transakcí žádnou nesrovnalost. Pokladní kniha je vedena velmi přehledně. 

RK dále konstatuje že v roce 2021 neobdržela žádný podnět k prošetřenĹ 

Revizní komise předkládá tuto zprávu ke schválení při konferenci 26.3.2022. V příloze je 

detail rozpočtu. 

za RK čMS CHPH Svoboda Oldřich.  

 


