Zápis
č. 5/2019
z mimořádné konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, z.s
konané dne 25.09.2019 ve Stříteži u Jihlavy, hotel „Tři Věžičky“.
Přítomni: delegáti 30 Oblastních spolků
Omluveni: delegáti OS Náchod a OS Sever
Členové prezídia: Filipi Jan, Ing. Randjak Roman, Ing. Jakubec Jan, Bastl Josef,
Bortlová Dagmar, Skrbek Marek, JUDr. Opatrný Pavel, Špilar Václav, Hrudka
Václav, Jochman Zdeněk, Truhlář Aleš, Ing. Hlaváček Jiří
Členové ústřední revizní komise: Lundák Pavel, Zeman František, Voneš Ivan,
Echtner Pavel
Omluven: Becha Lubomír
Program:
1. Zahájení svazové konference
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Problematika Středoevropské výstavy 2020
5. Časopis Poštovní holub - nevydávání a perspektiva
6. Změna Olym.podmínek 2019 - 2020 a schválení Cel.soutěží
7. Příprava voleb 2019 - 2020
8. Informace o tisku průkazek
9. Odstoupení z funkce prezidenta svazu Jana Filipiho
10. Návrh vydávat dva závodní plány pro OS Louny.
11. Návrh na usnesení svazové konference
12. Závěr svazové konference

1. Zahájení svazové konference.
Svazovou konferenci zahájil viceprezident svazu Ing. Randjak Roman. Přivítal
přítomné a navrhl program konference. Přihlásil se Toušek Josef a požádal o
doplnění programu o návrh, aby OS Louny mohl si vydávat dva závodní plány.
Hlasování bude až po schválení mandátové a návrhové komise.
2. Volba mandátové a návrhové komise
2.1. Do mandátové komise byli navrženi: Ing. Vašíček Karel, Mecerová Michaela a
Jochman Zdeněk. Hlasováno - jednohlasně pro 85 hlasů. Schváleno.

2.2. Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Švec Václav, Kroupa Jiří, Bc.Ptáček
Miroslav. Hlasováno – jednohlasně pro 85 hlasů. Schváleno.
3. Zpráva mandátové komise.
Zprávu přednesla Macerová Michaela. Na dnešní svazové konferenci jsou přítomni
zástupci 30 Oblastních spolků z celkových 32 OS. Nepřítomni OS Náchod a OS
Sever disponující 3 hlasy. Celkem je k dispozici 85 hlasů (nadpoloviční většina 43
hlasů). V návaznosti na zprávu mandátové komise bylo přistoupeno k hlasování o
doplnění programu konference navrhovaný OS Louny . Hlasováno pro 85.
Schváleno.
4. Problematika Středoevropské výstavy 2020
3.1. Zprávu přednesl viceprezident svazu Ing. Randjak Roman. V úvodu seznámil
přítomné ze situací, která nastala v důsledku nepotvrzení termínu konání výstavy v
Ostravě a tím nemožnosti konání výstavy na Černé Louce v Ostravě. Nepotvrzením
konání výstavy v Ostravě a následným neinformováním o nemožnosti konaní
výstavy v Ostravě prezident svazu Filipi Jan dostal Svaz do nepříjemné situace,
kterou komentoval, „ že nechtěl narušit závodní sezonu“. Po zveřejnění této situace
nabídl předseda OS Brno Ing. Vašíček Karel, že je možnost uspořádat výstavu na
brněnském Výstavišti v termínu 24. - 25.01.2020. Hlasováním bylo jednohlasně (
85 hlasů ) odsouhlaseno, aby se výstava konala v Brně na Výstavišti.
3.2. Dále byl vznesen dotaz na rozpočet výstavy. Ing. Vašíček Karel odpověděl, že
v současné době je rozpočet stanoven s deficitem, protože nejsou potvrzeny dotace.
Ing. Jakubec Jan k rozpočtu dodal, že výstava v Brně v roce 2014 byla bez dotací v
deficitu 400 tis.Kč, což však k dnešním cenám předpokládá zvýšení o cca 50 tis.Kč.
V průběhu jednání vystoupil Dr. Uherek Zdeněk,který konstatoval, že v současné
době nelze rozpočet schvalovat, neboť nejsou konkretizovány dotace. Rovněž
uvedl, že organizace tak náročné výstavy (středoevropské a celostátní), kde dle
dostupných informací bude vystavováno cca přes 1 000 ks holubů, je náročná a
bude vyžadovat iniciativní přístup všech členů Svazu.
3.3. Ing. Jakubec Jan rovněž navrhl, aby konference odhlasovala pro výstavu v
Brně finanční prostředky Svazu na proplacení jedné noci pro členy Prezídia a
členy ÚRK, tři až čtyři noci pro realizační tým.
Hlasováno pro 85 hlasů. Schváleno jednohlasně.
a dvě vstupenky na galavečer pro předsedy OS, jedna vstupenka pro členy Prezídia
a jedna vstupenka členům Ústřední revizní komise Svazu.
Hlasování pro 83 hlasů, zdrželo se 2 hlasů . Schváleno.

5. Časopis Poštovní holub - nevydávání a perspektiva
Ing. Randjak Roman přednesl celkový průběh nevydávání časopisu bylo
konferenci navrženo, že finanční prostředky budou vráceny na účty Oblastních
sdružení a individuální objednávky budou převedeny na úhradu roku 2020. Do

konce roku 2019 budou vydána dvě čísla a úhrada bude provedena ze svazových
prostředků.
Hlasováno – pro 85 hlasů. Schváleno jednohlasně.
6. Změna Olym.podmínek 2019 - 2020 a schválení Cel.soutěží
Zprávu přednesl Ing. Randjak Roman upozornil na změnu Olym.podmínek a to
každý závod 20 chovatelů a 150 holubů. Je třeba opravit Propozice výkonnostních
soutěž.
Hlasováno: 85 pro. Schváleno jednohlasně.
7. Příprava voleb 2019 - 2020
Ing. Randjad Roman apeloval na přípravu voleb a dodržení průběhu a to tak jak je
uvedeno na svazových www stránkách. Je třeba zvolit členy, kteří budou aktivně
pracovat.
8. Informace o tisku průkazek
Ing. Randjak Roman shrnul situaci ohledně tisku průkazek. V diskuzi vystoupil Dr.
Uherek Zdeněk požaduje podrobné prošetření a jak celý obchod probíhal. Na tento
dotaz odpověděl Ing. Jakubec Jan, který uvedl průběh toku finančních prostředků.
Záloha zaplacena na pokyn Prezidenta Filipi Jana a následná faktura taky. K tom se
vyjádřil Filipi Jan s tím, že výsledná cena tisku průkazek je prakticky o 15 tis.Kč
vyšší proti ceně brněnské tiskárny a vzhledem k tomu, že jsme nakoupili rodové
kroužky laciněji a byla pokročilá doba, tak ústně odsouhlasil tisk průkazek. Cenu se
dověděl, až po doručení faktury, kdy již nebylo možno s tím nic dělat a tak byla
faktura proplacena. Vzhledem k tomu, že v průběhu dalších dnů volala tiskárna, že
peníze za tisk kartiček nemá a že pan Javůrek Miloš řekl, že Svaz mu nezaplatil a
tím, že nemůže poslat platbu tiskárně. Z těchto skutečností je zřejmé, že pan
Javůrek Miloš pomluvil Svaz a tedy Prezídium rozhodlo dne 05.09.2019, že bude
disciplinárně řešen a zaslalo dopis MS Vamberk, kde je pan Javůrek Miloš členem,
dopis k zahájení disciplinárního řízení.
9. Odstoupení z funkce prezidenta svazu Jana Filipiho
9.1.Prezident svazu Filipi Jan přednesl, dle svého náhledu, průběh jednání v oblasti
Středoevropské výstav a časopisu. Zde připustil pochybení za což se omluvil. V oblasti
tisku průkaze k na rok 2019 však pochybení odmítá.
9.2. Ing. Randjak Roman dal konferenci, jako disciplinárnímu orgánu, návrh na
zahájení disciplinárního řízení s Filipi Janem a to dle § 2 bod 1 písm. d. Odůvodnění je
podrobně popsáno v Zápise č. 4/2019 z mimořádné schůze Prezidia ze dne 05.09.2019.
Hlasování: pro 52 hlasů zdrželo se 33 proti 0 . Schváleno.
9.3. Na základě dopisu Prezidenta Filipiho Jana ve kterém žádá o odstoupení z funkce
Prezidenta a to z pracovních a rodinných důvodů a pověřuje dočasným vedením Svazu
Ing. Randjaka Romana je tato žádost předkládána konferenci.
Hlasování: pro 85 hlasů. Schváleno jednohlasně.

9.4. Svazová konference ukládá Prezidiu, aby připravil podklady pro disciplinární
řízení s Filipi Janem na příští konferenci svazu.
9.5. Dále svazová konference dále ukládá, aby pan Filipi Jan vrátil všechnu svazovou
dokumentaci.
10. Návrh vydávat dva závodní plány pro OS Louny.
Toušek Josef přednesl návrh na vydávání pro jednu závodní sezonu dva závodní plány
na příslušný rok. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování: pro 28 hlasů. Návrh nebyl schválen.

11. Návrh na usnesení svazové konference
Ing. Švec Václav přednesl návrh na usnesení:
U S N E S E N Í z mimořádné svazové konference Českomoravského svazu
chovatelů poštovních holubů konané 25.9.2019 ve Stříteži u Jihlavy.
Svazová konference schvaluje:

- mandátovou a návrhovou komisi
- pořádání VII. Středoevropské výstavy poštovních holubů a Celostátní výstavy
poštovních holubů ve dnech 24. a 25. ledna 2020 v Brně
- úhradu dvou vstupenek na galavečer z rozpočtu svazu pro předsedy OS a jedna
vstupenka pro členy prezidia a ÚRK
- úhradu ubytování z rozpočtu svazu pro členy realizačního týmu VII.
Středoevropské výstavy tři až čtyři noci a jedna noc pro členy Prezidia a členy
ÚRK
- vydání dvou čísel IZ a jejich úhradu z pokladny svazu, vrácení předplatného IZ
2019 na OS
- změnu propozic výkonnostních soutěží na rok 2019 v souvislosti s úpravou
minimálního počtu zasazených holubů stanovenou FCI
- zahájení disciplinárního řízení s Janem Filipi
- žádost Jana Filipi o odstoupení z funkce prezidenta svazu
Svazová konference bere na vědomí:
- zprávu mandátové komise
Svazová konference ukládá prezidiu

- připravit na příští konferenci svazu podklady k disciplinárnímu řízení s Janem
Filipi
Svazová konference dále ukládá:
- OS - zaslat pokladníkovi svazu čísla účtů na které bude vráceno předplatní IZ
2019
- Janu Filipi - vrátit dokumentaci svazu
Návrhová komise: Ing. Václav Švec, Bc. Miroslav Ptáček, Jiří Kroupa
Hlasování: pro 85 hlasů. Schváleno jednohlasně.
12. Závěr svazové konference.
Vzhledem k tomu, že diskuze probíhala u jednotlivých bodů a další nebyla
viceprezident Ing. Randjak Roman ukončil svazovou konferenci.
Střítež 25.09.2019
Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří
Ing. Randjak Roman
Viceprezident

