
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 
Moravskoslezský zemský spolek, z.s. 

Vančurova 54, 618 00 Brno 
 

Z á p i s  
ZK č.  2/2022 

 
Z podzimní Zemské konference Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů, 
která proběhla dne 23.11.2022 v Olomouci, hotel Hesperia. 
 
Účastníci: předsedové, nebo zástupci OS: Beskyd, Brno, Haná, Hlučín, Hodonín, Karviná, 
  Opava,  Uničov, Uh.Hradiště, Valašsko, Vysočina, Zlín, Znojmo 
  členové ŘV a RK a kandidáti do výborů MSS  dle prezenční listiny 
Omluven: zástupce OS Třinec, Bc. Martin Jurásek, Ing. Patrik Macháč 
 
Konferenci z pověření předsedy řídil MVDr. Martin Polášek dle následujícího programu: 
 
Program:   1. Volba návrhové, volební a mandátové komise 
    2. Zpráva mandátové komise, organizace voleb 
     3. Úvodní slovo předsedy MSSCHPH 
    4. Informace výcvikáře MSS k sezoně 2022 
    5. Zpráva pokladníka MSS 
    6. Zpráva předsedy revizní komise MSS 
    7. Zhodnocení kontrolní činnosti v roce 2022 
    8. Návrh zemských soutěží a závodů pro rok 2023 
    9. Návrhy na změny svazových dokumentů 
  10. Návrh na udělení čestného členství 
  11. Volby a oznámení výsledků voleb předsedy MSS, členů ŘV MSS,   
   členů RK MSS a předsedy RK MSS na období 2023-2025.  
  12. Návrh kandidátů na prezidenta ČMSCHPH a členů prezidia ČMSCHPH 

13. Diskuse - návrhy delegátů 
  14. Návrh usnesení a přijetí usnesení Zemské konference 
   
1.   Volba návrhové komise a volba volební a mandátové komise 
- Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a následně konferencí jednohlasně 

schváleni: Jan Peroutka, Ing. Robert Halfar a Rostislav Duda 
- Do mandátové komise pro kontrolu hlasování a volební komise byli navrženi a následně 

konferencí jednohlasně schváleni: Ing. Karel Vašíček-předseda komise, Daniel Hrbáč a Jaroslav 
Bureš. 

 
2. Zpráva mandátové komise, organizace voleb 
- Ing. Vašíček seznámil účastníky, že ze 14 předsedů nebo jejich zástupců je přítomno 13 předsedů 

(zástupců OS, kteří mají dle členské základny svých OS celkem 36 hlasů dle klíče 1:50 = 1 hlas. 
Nadpoloviční většina je 19 hlasů. 

- Ing. Vašíček také seznámil přítomné se způsobem voleb dle platných stanov ČMS CHPH a 
představil jednotlivé kandidáty na předsedu MSS, ŘV MSS a RK MSS. Kandidátní listina se 
seznamem kandidátů byla předsedům zaslána v dostatečném předstihu před konáním konference. 
Pro volby mají zástupci dohromady k dispozici po odečtení členů do 18 let 35 hlasů. Pro zvolení 
kandidáta do orgánů MSS je potřeba nadpoloviční většina 18 hlasů 

- Volby proběhnou ve třech kolech, kdy v prvním kole bude volen předseda MSS, ve druhém kole   
členové ŘV MSS a ve třetím kole členové RK MSS. Zemská konference rozhodla, že volby budou 
tajné. 

 
3.   Zpráva předsedy MSS CHPH 
- Předseda MSS CHPH RSDr. Zdeněk Uherek se ve svém úvodním slově obsáhle zmínil o 

nejdůležitějších tématech a aktuálních problémech, které je nutné řešit. Jako v minulých zprávách 
předsedy je popsání všech bodů úvodního slova nad rámec tohoto zápisu a je úkolem jednotlivých 
předsedů OS, aby závěry zprávy tlumočili mezi své členy. 

- V úvodu předseda zmínil, že tato konference je volební. On sám již do funkcí dále nekandiduje a 
nový předseda a nový výbor budou muset čelit velmi těžkému období, kdy bude docházet k úbytku 



členů a zvyšujícím se finančním nákladům na provozování této nádherné záliby. Zdůraznil, že se 
budou měnit hranice současných oblastních spolků a jednotlivé oblasti se budou muset spojovat. 

 Hlavní vyžití se bude formovat v jednotlivých pásmech. Tato situace se musí řešit už nyní.   
- Uvedl, že jednou ze zásadních věcí, kterou je třeba udělat, je ulehčit a zjednodušit členům závodní 

sezonu. Ať už kooperacemi mezi jednotlivými OS, nebo regulací počtu závodů v sezoně. 
Zdůraznil, že je nutné zachovat fungování Moravy jako celku.   

 Sdělil, že se není možné dívat na osobní ambice a zájmy jednotlivců, ale při budování společných 
závodů a soutěží uspokojit co možná nejvíce chovatelů. 

- Navrhl zvážit vytvoření sportovní komise při MSS, kde budou zástupci všech pásem a kteří budou 
hledat průniky ve společných zájmech. 

- V další části své zprávy bilancoval práci svou i práci současného výboru. Zdůraznil, že členové ŘV 
MSS se nemusí za odvedenou práci stydět a všem za odvedenou práci poděkoval.  

- Hodně času věnoval práci v komisi posuzovatelů, a proto zhodnotil i současnou situaci ve sboru 
posuzovatelů. 

- Apeloval na delegáty, aby dnešní volby vzali s nejvyšší zodpovědností a vyjádřil přesvědčení, že 
nově zvolený výbor bude pracovat ku prospěchu všech členů v MSS. 

 
4.   Zpráva výcvikáře MSS k sezoně 2022 
- Zprávu přednesl Ing. Jaroslav Novotný, který zhodnotil průběh sezony a výsledky Zemských 

závodů.  
- Zdůvodnil, proč došlo k neuskutečnění závodu Göttingen.  
- Hodnocení ostatních Zemských závodů, jejich startů, celkového průběhu i dosažených výsledků 

bylo z jeho strany kladné. 
 
5.   Zpráva pokladníka MSS 
- Zprávu připravila Dagmar Bortlová. Zpráva je průběžná a kompletní zhodnocení hospodaření bude 

předneseno na jarní konferenci. 
- Zpráva byla konferencí odsouhlasena (pro 36 / proti 0 / zdržel 0)  

 
6.   Zpráva předsedy RK MSS  
- Zprávu připravil předseda RK MSS František Zeman.  
- Konstatoval, že při kontrole nebylo zjištěno žádných závad a účetní dokumenty jsou vedeny 

přehledně a svědomitě. 
- V průběhu roku RK MSS neřešila žádný podnět k prošetření. 
- Zpráva byla konferencí odsouhlasena (pro 36 / proti 0 / zdržel 0)  
 
7.   Zhodnocení kontrolní činnosti v roce 2022 
- Zhodnocení provedl Ing. Roman Randják . Uvedl, že všechny OS splnily počet kontrol ve svých 

OS i nadoblastní kontroly a nebyly zjištěny žádné pochybení ZŘ.  
- Kontrolní činnost v roce 2023 bude mít na starosti již nový ŘV MSS a její osnovu připraví do jarní 

zemské konference. 
 
8.   Návrh zemských soutěží a závodů v roce 2023 
- Ing. Novotný představil návrh závodního plánu MSS v roce 2023, tak jak je uveden v zápisu z ŘV 

MSS č.5/2022. Vysvětlil důvody tohoto návrhu, představil jednotlivé závody a poukázal na možný 
problém se vzdáleností u pásma západ. 

- Na toto téma se vedla dlouhá diskuse, kdy zejména zástupci pásma západ poukazovali na pro ně 
krátkou vzdálenost (pod 700 km) u závodu Meckenheim a žádali zařazení pásmového závodu do 
tohoto termínu. Předsedové OS Znojmo, Brno a Vysočina konstatovali, že ZZ Meckenheim v 
navržené podobě je pro ně neakceptovatelný. 

- K tomuto tématu se následně vyjádřili i zástupci pásma sever a poté i většina předsedů ostatních 
oblastních spolků. 

- Po ukončení diskuse došlo k hlasování o návrhu ŘV MSS a konference odsouhlasila poměrem 
hlasů 28 pro a 8 proti následující závodní plán: 
      11.6.2023 (Ne)  ZZ Krajková – Katowický memoriál 
 18.6.2023 (Ne) ZZ Göttingen  - pohár kapitána Brady / pohár zakladatelů 
   1.7.2023 (So) ZZ Meckenheim 
 15.7.2023 (So) ZZ Borken 

       29.7.2023 (So) ZZ Brusel 
- Ing. Novotný konstatoval, že z důvodu neakceptování ZZ v termínu 1.7. od  pásma západ se ŘV 

MSS na svém prvním zasedání k tomuto tématu vrátí. 



- Propozice soutěží včetně návrhu ocenění bude představeno novým ŘV MSS až na jarní 
konferenci. 

 
9.   Návrhy na změny svazových dokumentů 
- Ing. Novotný ještě jednou seznámil přítomné s navrhovanými změnami svazových dokumentů a 

vysvětlil případné nejasnosti. Tyto návrhy byly již dříve zaslány předsedům OS k projednání ve 
svých členských základnách. 

- Konference následně schválila předložit na celostátní konferenci následující návrhy na změny: 
 1.)  Dopnění ZŘ §17 bod 5: 
  Maximální povolený rozchod hodin je 30 minut za 24 hodin, u EKS je to 5 minut za 24 hodin 
  Konference tento návrh odsouhlasila. Hlasování:  pro 36 / proti 0 / zdržel 0 
 
 2.)  Návrh na omezení přestupu členů mezi jednotlivými OS: 
 §21 bod 3 Stanov doplnil o větu: 
  Člen může znovu přestoupit do MS(ZO) jiného OS po uplynutí třech let. 
  Konference tento návrh odsouhlasila. Hlasování:  pro 36 / proti 0 / zdržel 0 
 
 3.)  Změna ZŘ §6 bod 2: 
 Zahájení zasazování závodu, nebo dvou souběžně zasazovaných závodů je přípustné pouze za 
 přítomnosti nejméně 5 ti účastníků  4 účastníků závodu (závodů) jako fyzických osob, přičemž 
 tento počet musí být zachován po celou dobu zasazování. 
 Konference tento návrh odsouhlasila. Hlasování:  pro 20 / proti 16 / zdržel 0 
 
 4.) Doplnění ZŘ §5 bod 1e: 
 Rodové kroužky pro členy ČMSCHPH pořizuje výhradně svaz na základě souhrnných 
 objednávek OS.  Redistribuce na nečleny svazu není povolena 
 Konference tento návrh odsouhlasila. Hlasování:  pro 36 / proti 0 / zdržel 0 
 
10. Návrh na udělení čestného členství za rok 2022 
- V souladu s rozhodnutím zemské konference z loňského roku byl ŘV MSS navržen na udělení 

čestného členství Ing. Roman Randják 
- Konference tento návrh jednohlasně schválila. 
 
11.  Volba předsedy MSS, členů ŘV MSS, členů RK MSS a předsedy RK MSS 
- - Volba předsedy MSS: 

- Kandidátem na předsedu MSS byl svým OS navržen MVDr. Martin Polášek 
- Ve volbě bylo odevzdáno všech 13 platných hlasovacích lístků s celkovým počtem 35 hlasů.  

Volební komise konstatovala, že MVDr. Martin Polášek obdržel 30 platných hlasů a byl 
zvolen předsedou MSS na volební období 2023-2025. 

- Volba členů ŘV MSS: 
 -  Do ŘV MSS byli navrženi následující kandidáti:  
  Dagmar Bortlová, Ing. Přemysl Duda, Tomáš Hanzel, Bc. Martin Jurásek, Lubomír Kubáček, 

 Ing. Alfons Laňka, Štěpán Maňák, Ing. Jaroslav Novotný a Miroslav Uherek. 
- Ve volbě bylo odevzdáno všech 13 platných hlasovacích lístků s celkovým počtem 35 hlasů. 
 Volební komise konstatovala, že do ŘV MSS pro období 2023-2025 byli zvoleni: 

  Ing. Jaroslav Novotný (35 hlasů)   Lubomír Kubáček  (24 hlasů) 
  Dagmar Bortlová  (33 hlasů)  Miroslav Uherek  (23 hlasů) 
  Ing. Přemysl Duda  (27 hlasů)  Tomáš Hanzel  (22 hlasů) 
 - Volba RK MSS: 
 - Kandidáty do RK MSS byli: Lubomír Becha, Zdeněk Novotný, Ing. Patrik Machač,  
  Jan Peroutka a František Zeman 
 - Bylo odevzdáno všech 13 platných hlasovacích lístků s celkovým počtem 35 hlasů. 
  Volební komise konstatovala, že do RK MSS pro období 2023-2025 byli zvoleni:  
  František Zeman (31 hlasů) 
  Lubomír Becha (31 hlasů) 
  Jan Peroutka  (22 hlasů)  
 
 
 
 



- Volba předsedy RK MSS:  
 Volební komise navrhla, aby kandidátem na předsedu RK MSS byl František Zeman, a aby volba 

proběhla aklamací. Zemská konference zvolila za předsedu RK MSS Františka Zemana,a to 
jednohlasně. 

- Zápis z jednání volební komise, hlasovací lístky a tabulka sčítání hlasů bude uložena v archivu u 
tajemníka MSS. 

- Nově zvolený předseda MSS MVDr. Polášek nejprve poděkoval konferenci za vyslovenou důvěru. 
Jmenovitě pak poděkoval panu RSDr. Zdeňkovi Uherkovi za obrovské penzum práce, kterou 
nejen jako vedoucí funkcionář MSS a ČMS pro chovatele vykonal a stále vykonává. Konstatoval, 
že z funkce předsedy MSS odchází obrovská osobnost, kterou bude velmi těžké nahradit a sdělil, 
že se bude snažit na práci pana doktora navázat. Konference RSDr. Uherkovi taktéž potleskem 
vyjádřila velké díky.   

 
12.  Návrhy kandidátů do prezidia ČMSCHPH, URK ČMSCHPH 
- Návrh  zástupců do prezidia ČMSCHPH:  
 Zemská konference jednohlasně odsouhlasila, že 5 členů, kandidátů MSS zastupujících MSS 

CHPH v prezidiu ČMSCHPH budou: MVDr. Martin Polášek, Dagmar Bortlová, Ing. Přemysl 
Duda, Lubomír Kubáček a Tomáš Hanzel. Náhradník: Miroslav Uherek 

- Návrh  kandidátů do URK:  
 Zemská konference jednohlasně schválila jako kandidáty do ÚRK ČMSCHPH Františka Zemana 

a Lubomíra Bechu a jako náhradníka Jana Peroutku. 
- Návrh kandidáta na prezidenta ČMSCHPH: 
 Zemská konference jednohlasně odsouhlasila kandidáta na prezidenta ČMSCHPH 
  Ing. Jaroslava Novotného  
- Návrh kandidáta na předsedu  URK ČMSCHPH: 
 Zemská konference jednohlasně odsouhlasila kandidáta na předsedu Ústřední revizní komise 

svazu Františka Zemana 
 
13.  Organizační záležitosti a diskuse 
- Dagmar Bortlová vystoupila s návrhem na ocenění vítězů Zemských závodů i v rámci jednotlivých 

pásem tak, aby ocenění bylo pro co možná nejširší skupinu chovatelů. 
 Miroslav Uherek se vyjádřil, že v tom případě by bylo vhodnější pásma vytvořit po vzdálenostní 

kružnici. 
 ŘV MSS tyto návrhy prodiskutuje a případně zařadí do propozic, které budou předloženy na jarní 

konferenci. 
- Marek Skrbek a Rostislav Duda vystoupili s požadavkem, aby při společných ZZ byly při košování 

holubů rovné podmínky a aby košování probíhalo ve stejný den ve všech svozových uzlech. Tento 
požadavek byl podpořen většinou přítomných předsedů. 

- Marek Skrbek se vyjádřil ke zrušení závodu Göttingen a konstatoval, že závod neměl být zrušen 
celkově, ale zachován jako ZZ s možností zkrácení vzdálenosti. 

 Ing. Novotný informoval, že rozhodnutí je v pravomoci ŘV a je nutné vždy situaci vyhodnocovat 
komplexně. 

- MVDr. Polášek požádal předsedy OS, aby si zkontrolovali údaje v adresáři a případné změny co 
nejdříve nahlásili. 

- ŘV MSS navrhl komerční závod holoubat Bošov zařadit jako plnohodnotný Zemský závod. Je na 
zvážení, aby si jednotlivé OS tento závod zařadily do svých závodních programů. Minimálně jej 
však musí mít jako závod jednotlivců. Termín konání bude ŘV MSS upřesněn na jeho prvním 
jednání v roce 2023. 

 
14.  Přijetí usnesení 
- Návrhová komise vypracovala návrh usnesení z podzimní Zemské konference. 
 Konference tento návrh jednohlasně schválila a je přílohou tohoto zápisu. 
     
 
V Olomouci dne 23.11.2022   
 
Zapsal:  MVDr. Martin Polášek     Schválil:  Ing. Jaroslav Novotný 
            místopředseda MSS CHPH 
 
Přílohy: 1.) Usnesení 
 



       
         Příloha č.1 

 
U S N E S E N Í 

 
U S N E S E N Í  z podzimní zemské konference Moravskoslezského spolku konané 23.11.2022 
v Olomouci  
 
Zemská konference schvaluje: 
- mandátovou komisi a volební komisi: Ing.Vašíček, D.Hrbáč, J.Bureš 

- návrhovou komisi:  J.Peroutka, Ing.Halfar, R.Duda 

- průběžnou zprávu o hospodaření MSS CHPH za rok 2022 

- zprávu předsedy revizní komise 

- návrh na udělení čestného členství za rok 2022 pro: Ing.Romana Randjáka 

- závodní plán MSS pro rok 2023 ve složení: 

11.6.2022  ZZ Krajková 

18.6.2022  ZZ Göttingen 

  1.7.2022  ZZ Meckenheim 

15.7.2022  ZZ Borken 

28.7.2022  ZZ Brusel 

- návrhy na změny svazových dokumentů dle zápisu z konference 

- výsledky voleb pro volební období 2023-2025: 

Předseda MSS:                 MVDr.Martin Polášek 

Členové řídícího výboru: Ing.Jaroslav Novotný, Dagmar Bortlová, Ing.Přemysl Duda,    

                                         Lubomír Kubáček, Miroslav Uherek, Tomáš Hanzel 

Předseda RK MSS:         František Zeman 

Členové RK MSS:          Lubomír Becha, Jan Peroutka 

Návrh na prezidenta ČMSCHPH:        Ing.Jaroslav Novotný 

Návrh na členy prezidia ČMSCHPH:  MVDr.Martin Polášek, Dagmar Bortlová,  

                                                             Ing.Přemysl Duda, Lubomír Kubáček, Tomáš Hanzel 

Návrh na přededu URK ČMSCHPH: František Zeman 

Návrh na členy URK ČMSCHPH:     František Zeman, Lubomír Becha  

 
Zemská konference bere na vědomí: 
- zprávu předsedy MSS CHPH 

- informaci výcvikáře k sezoně 2022 

- zprávu o kontrolní činnosti v roce 2022 

- příspěvky zástupců OS v diskusi 

 
 
 
 
 



 
Zemská konference ukládá: 
 
- ŘV MSS vypracovat návrh na ocenění ZZ v pásmech 
- předsedům OS zařadit ZZ Bošov-holoubata do závodních plánů pro rok 2023 
 
 
 
V Olomouci 23.11.2022 
 
Návrhová komise: Jan Peroutka, Ing.Robert Halfar, Rostislav Duda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


