Zápis
č.01/2016
ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů,
konané dne 20.02.2016 v Hotelu Tři věžičky u Jihlavy.
Přítomni:
Zástupci 31 Oblastních spolků: Beskydy, Brno, České Budějovice, Český Západ,
Domažlice, Haná, Hlučín, Hodonín, Horácko, Chomutov, Jižní Morava, KarvináOstrava, Lidice, Louny, Náchod, Opava, Pardubice, Podoubraví, Polabí, Praha,
Prácheň, Sever, Středočeské,Tábor, Východočeské, Třinec, Uničov, Uherské
Hradiště, Vysočina, Zlín, Znojmo.
Omluveni:
Zástupci 2 Oblastních spolků: Karlovy Vary a Valašsko
Členové prezídia:
Ing. Novotný Jaroslav , Ing. Blažek Václav, Ing. Jakubec Jan, Lundák Pavel, Filipi
Jan, Ing. Švec Václav, Skrbek Marek, Truhlář Aleš, Ing. Hlaváček Jiří
Omluveni: Hrudka Václav, RSDr. Uherek Zdeněk a MVDr. Polášek Martin
Členové ústřední revizní komise:
Svoboda Oldřich, Becha Lubomír, MVDr. Náhoda Jan, Zemen František
Omluven:Kratochvíl Václav
Předseda posuzovatelské komise:
JUDr. Opatrný Pavel
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení svazové konference
Volba mandátové a návrhové komise
Zpráva prezidenta svazu
Zpráva mandátové komise
Zpráva pokladníka svazu o hospodaření za rok 2015
Zpráva předsedy ústřední a revizní komise
Návrh rozpočtu svazu na rok 2016
Termínový kalendář na rok 2016
Návrh celostátních soutěží a jejich propozice v roce 2016
Návrh na doplnění a změny svazových dokumentů
Zhodnocení Celostátní výstavy
Diskuse
Návrh na usnesení svazové konference
Ocenění účastníků Středoevropské výstavy v Bukurešti
Závěr svazové konference

1/ Zahájení svazové konference
Konferenci zahájil prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav, přivítal přítomné a
seznámil je s navrženým programem, který byl jednohlasně schválen.

2/ Volba mandátové a návrhové komise
2/1 Do mandátové komise byli navrženi: Ing. Vašíček Karel, Kubáček Lubomír a
Novák Libor
Hlasováno: pro 87 hlasů Jednohlasně schváleno.
2/2 Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Švec Václav, Toušek Josef a Bouška
Tomáš
Hlasováno: pro 87 hlasů Jednohlasně schváleno.
3/ Zpráva prezidenta svazu
Zprávu přednesl prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav. Velice kladně zhodnotil nový
svazový program pro výpočet závodních výsledků. Některé drobné nedostatky
v oblasti hostování chovatelů apod. budou doladěny. Dále ve své zprávě uvedl, že na
základě usnesení minulé konference byla zřízena svazová kancelář a to v Brně
Bělohorská 47. Do této kanceláři budou soustředěny všechny trofeje získané ČMS.
V další části konstatoval, že byla spuštěna nová www stránka. Kladně hodnotil
aktuální zprávy na webu svazu ze Středoevropské výstavy v Bukurešti. Zhodnotil
naši účast na MS mladých holubů a na Evropské výstavě a konstatoval, že jsme opět
dosáhli velice dobrých výsledků. Dále, tak jako každý rok, konstatoval, že členská
základna stále klesá a proto apeloval na větší kooperaci mezi OS. V další části
seznámil konferenci o úpravě svazových dokumentů. Tyto úpravy budou řešeny
v samostatném bodě konference. Závěrem konstatoval, že rok 2015 by hodnotil
kladně a doufá, že ve stanovené trendu bude pokračováno.
4/ Zpráva mandátové komise
5/1 Zprávu přednesl Ing. Vašíček Karel. Konstatoval, že ze stávajících 33 OS /92
hlasů/ je přítomno 31 OS /87 hlasů/. Nepřítomno OS Karlovy Vary /2 hlasy/ a
Valašsko /3 hlasy/. Nadpoloviční většina 44 hlasů.
5/ Zpráva pokladníka svazu o hospodaření za rok 2015
Zprávu přednesl pokladník svazu Ing. Jakubec Jan.
Příjmy celkem …………………. 987 090 Kč
Výdaje celkem ………………… 784 620 Kč
Výsledek hospodaření ……….. + 202 470 Kč
6/ Zpráva předsedy ústřední a revizní komise
Zprávu přednesl předseda ústřední revizní komise Svoboda Oldřich. Zpráva je
přílohou zápisu.
7/ Návrh rozpočtu svazu na rok 2016
Návrh rozpočtu svazu na rok 2016 přednesl pokladník Ing. Jakubec Jan,
Předpokládaný příjem ………… 880 000 Kč
Předpokládané výdaje ………… 879 700 Kč
Rozdíl …………………………… +
300 Kč
Rozpočet na rok 2016 je navrhován vyrovnaný / + 300 Kč/.
Hlasováno: – pro 87 hlasů. Schváleno jednohlasně.
8/ Termínový kalendář na rok 2016
8/1 Počty členů Českomoravského svazu podle zaslaných evidencí na rok 2016 je
následující: Český zemský spolek má 1849 členů z toho do 18-ti roků 79 členů.

Moravskoslezský zemský spolek má 1911 členů z toho do 18-ti roků 71 členů.
Celkově Českomoravský svaz má 3760 členů z toho do 18-ti roků 150 členů.
8/2 Členské příspěvky na rok 2016 činí 100 Kč za člena. Členové do 18-ti roků
členské příspěvky neplatí. Faktura na úhradu bude všem Oblastním spolkům
zaslána.
8/3 Rodové kroužky na rok 2017. Kroužky je nutno objednat na svazovém
formuláři. Cena kroužku na rok 2017 činí 4,50 Kč.
Termín objednávky do 31.03.2016
8/4 Závodní gumičky na rok 2017. Gumičky je nutno rovněž objednat na
svazovém formuláři. Cena gumičky na rok 2017 je 1,70 Kč.
Termín objednávky do 31.03.2016
8/5 Informační zpravodaj. Objednávku zaslala všechna Oblastní sdružení. Cena je
stále stejná a to 160,- Kč. Faktura k úhradě bude zaslána.
8/6 Mistrovství světa holoubat se v roce 2016 uskuteční v Belgii. Svozové
podmínky budou zveřejněny na www stránkách.
8/7 Tajemník svazu Ing. Hlaváček Jiří informoval o průběhu registrace všech
organizačních složek svazu do spolkového rejstříku. V současné době jsou jednotlivé
návrhy podávány na soud s tím, že po případných doplňcích budou tyto
zaregistrovány.
8/8 Prezident svazu Ing.Novotný Jaroslav déle připomněl, že letos proběhnou volby
do všech organizačních složek. Podrobný průběh s termíny bude zaslán předsedům
OS a bude na webu svazu.
9/ Návrh celostátních soutěží a jejich propozice v roce 2016
Prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav přednesl návrh prezídia, aby propozice
celostátních soutěží zůstaly zachovány v původní podobě tak jako v roce 2015.
Hlasováno:

pro 85 hlasů, proti 2 hlasy. Schváleno.

10/ Návrh na doplnění a změny svazových dokumentů
10/1 Prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav přednesl návrh na úpravu Výstavního
řádu, kterou zpracoval p. Hrudka Václav. Úprava je navrhována v souladu se
současnou úpravou zákona. Byl přednesen podrobný popis všech úprav.
Hlasování: pro 87 hlasů. Schváleno.
10/2 Dále Prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav přednesl návrh prezídia, aby
v Závodním řádě byla upravena doba archivace závodních dokumentů a to snížením
z 5 let na 2 roky.
Hlasování: pro 85 hlasů, proti 0, zdrželo se 2. Schváleno.
10/3 Prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav dále seznámil konferenci s návrhem
prezídia k upřesnění Statutu čestného člena a to v tom, že tito členové obdrží Průkaz
k volnému vstupu na všechny svazové výstavy v rámci ČR a finanční odměnu 3 000
Kč.
Hlasování: pro 85 hlasů, proti 0, zdrželo se 2. Schváleno.
10/4 Další oblastí, kterou přednesl Ing. Blažek Václav, byla otázka rozdělení či
nerozdělení části finančních prostředků z pokladny svazu. Pokud rozdělit, tak na
zemské spolky. Po velké diskusi a dalšímu návrhu, a to rozdělit finanční prostředky
až na jednotlivé Oblastní spolky bylo přistoupeno k hlasování:
-

návrh prezídia - nerozdělovat Hlasování: pro 27 hlasů - Neschváleno
návrh prezídia - rozdělit na ZS Hlasování: pro 18 hlasů - Neschváleno
návrh Pardubic - rozdělit na OS Hlasování: pro 36 hlasů - Neschváleno

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke schválení žádného návrhu, finanční prostředky
zůstanou nadále na účtech Svazu.
11/ Zhodnocení Celostátní výstavy
Prezident Ing. Novotný Jaroslav zhodnotil CV jako velice dobrou. Vyzvedl
profesionální úroveň pořadatelů výstavy v čele s RSDr. Uherkem Zdeňkem a zvláště
pochválil kulturní program, který byl na vysoké úrovni.
12/ Diskuse
12/1 Byl podán požadavek, aby navržení kandidáti na funkcionáře zemských spolků
byli oznámeni předsedům OS již před konáním zemských konferencí.
12/2 Truhlář Aleš poukázal na to, aby bylo dodržováno usnesení z minulé
konference, kde bylo stanoveno, že výsledky ze závodů mohou byt vypočítávány
pouze samostatný OS nebo OS + kooperující OS, a nebo pásmové výsledky. Není
možné, aby OS vydávala jednotlivé výsledky i s dalšími OS.
13/ Návrh na usnesení svazové konference
Návrh návrhové komise na usnesení svazové konference přednesl Ing. Švec Václav.
Hlasováno: pro 87 hlasů, proti 0 hlasů, 0 se zdrželo. Schváleno.
14/ Ocenění účastníků Středoevropské výstavy v Bukurešti
Účastníkům Středoevropské výstavy v Bukurešti poděkoval prezident Svazu Ing.
Novotný Jaroslav za velice úspěšnou reprezentaci a zároveň jim předal trofeje
získané na této výstavě.
15/ Závěr svazové konference
Prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav poděkoval všem účastníků za přístup při
jednání a vzhledem k tomu, že stanovený program byl naplněn, konferenci ukončil.
Ve Střítěži u Jihlavy
Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří
tajemník ČMS

Ing. Novotný Jaroslav
Prezident ČMS CHPH

ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMICE
CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ

ČESKOMORAVSKÉHO

SPOLKU

Za rok 2016 revizní komise předkládá tuto zprávu.
Dne 9. 2.2O16 v restauraci Černý kůň byla provedena zástupci URK ve složení
Svoboda Oldřich, Becha Lubomír, kontrola pokladní knihy, kde nebyla shledána
žádná nesrovnalost. Detailní finanční zpráva bude předložena u příležitosti konání
konference. Pokladní kniha je vedena na vysoké úrovni. Tato zásluha patří lng. Janu
Jakubcovi.
Dále se vyjádříme k jednotlivým odvětvím ČMSCHPH.
1.) Sportovní činnost
Sportovní činnost chovatelů poštovních holubů je na dobré úrovni což dokazují
výsledky celostátní výstavy v Hluku, Středoevropské výstavy v Bukurešti a výsledky
lntermistrovství.
Avšak v roce 2015 nebyla provedena žádná kontrola na zakázané látky, což vrhá
stín na velmi dobré dosažené výsledky chovatelů. Proto RK doporučuje v roce 2016,
který je olympijským rokem, provést minimálně 4 kontroly u chovatelů, kteří
v průběhu roku dosáhnou špičkových výsledků.
V souvislosti se sportovní činností souvisí též výpočetní program, který je od roku
2015 majetkem spolku chovatelů poštovních holubů avšak není stále dokonalý a
proto si pan Škovran v roce 2015 účtoval částku 50. 604,- Kč, což uhradil
ČM|SCHPH. Tato částka je obdobná jako v minulých letech, kde tyto platby byly
uhrazeny Oblastními spolky.
Příkladem: rok 2013
49 680 Kč
rok 2014
46 920 Kč
2.) Výstavní a posuzovatelská činnost
Celostátní výstava 2015 v Hluku byla na vysoké úrovni, což je ze všech zápisů
zřejmé.
URK by chtě|a ale podotknout, že není třeba stále stavět výše zisku jako prioritu
výstavy.
Při zasedání prezidia dne 9. 2.2Ot6 byl nastíněn problém v komunikaci mezi
jednotlivými vrcholnými členy posuzovatelské komise, což nepřináší dobrou
atmosféru v této činnosti.
S tímto nepřímo souvisí čerpání peněz posuzovatelské komise, které má v poslední
době velmi stoupající tendenci, viz níže:
r. 2011
r.2O12
r.2O13

17 715 Kč
18 189 Kč
19 962 Kč

r. 2014
r. 2015

34 185 Kč
35 483 Kč +22 612 Kč na tablety

3.) Prezidium zadalo úkol pánům lng. Blažkovi a lng. Jakubcovi vypracovat návrh na
rozpuštění části svazových finančních prostředků do složek spolku, s čímž členové U
RK nesouhlasí.
URK též poukazuje na neuvážený postup při přestupu OS Svitavy do MSCHPH, kdy
došlo k destrukci této OS. Poté členové, kteří byli na Moravě, opět přešli do Českého
sdružení. Jednotlivý funkcionáři by proto měli zvážit důsledky svého jednání
v budoucím kontextu.
Zprávu vypracoval Předseda URK ČMSCHPH Svoboda Oldřich
MVDr. Náhoda Jan, Becha Lubomír a Zeman František

U S N E S E N Í ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů
poštovních holubů.
konané 20.2.2016 ve Stříteži u Jihlavy.
Svazová konference schvaluje:
- mandátovou komisi a návrhovou komisi
- zprávu pokladníka Svazu o hospodaření za rok 2015
- zprávu předsedy ústřední revizní komise
- finanční rozpočet Svazu na rok 2016
- změnu znění Výstavního řádu ve smyslu nových předpisů
- změnu délky archivace závodní dokumentace na dva roky
- doplnění Statutu čestného člena svazu
- propozice výkonnostních soutěží ČR na rok 2016
- členský příspěvek na rok 2016 ve výši 100,- Kč mimo členů do 18 let
- cenu kroužku na rok 2017 4,50 Kč, cenu závodní gumičky 1,70 Kč, předplatné IZ
2016 ve výši 160,- Kč
- termínový kalendář podrobně popsaný v zápise včetně provedení voleb - podzim
2016
Svazová konference neschválila
ani jednu ze tří předložených variant na rozdělení části finančních prostředků Svazu.
Svazová konference bere na vědomí:
- zprávu mandátové komise
- zprávu prezidenta Svazu
Svazová konference ukládá prezidiu:
- provedení dostatečného počtu dopingových kontrol v roce 201ó
Svazová konference dále ukládá:
- Českému spolku uspořádat Celostátní výstavu poštovních holubů 20l7

Návrhová komise: Josef Toušek Tomáš Bouška, Ing. Václav Švec

