Zápis
č. 1/2020
z konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, z.s konané dne
15.02.2020 ve Stříteži u Jihlavy, hotel „Tři Věžičky“.
Přítomni:delegáti Oblastních spolků Beskydy, Brno, České Budějovice,
Domažlice, Haná, Hlučín, Hodonín, Horácko, Chomutov, Karlovy Vary, Karviná,
Lidice, Louny, Náchod, Opava, Pardubice, Podoubraví, Polabí, Prácheň, Sever,
Středočeský, Tábor, Východočeské, Třinec, Uničov, Uherské Hradiště, Valašsko,
Vysočina, Zlín, Znojmo.
Omluveni: delegáti Oblastních spolků Český Západ a Praha.
Členové prezídia: Ing. Randjak Roman, Bortlová Dagmar, JUDr. Opatrný Pavel,
Ing. Jakubec Jan, Bastl Josef.
Omluveni: Hrudka Václav, Skrbek Martin, Špilar Václav.
Kandidáti do svazových funkcí: Ing. Novotný Jaroslav, RSDr. Uherek Zdeněk,
Uherek Miroslav, Husák Petr, MVDr. Polášek Martin, Svoboda Oldřich, Vozábal
Josef, Ing. Krejzek Rostislav.
Program:

1. Zahájení svazové konference
2. Volba mandátové a volební, návrhové komise
3. Zpráva viceprezidenta svazu
4. Zpráva mandátové a volební komise
5. Zpráva pokladníka svazu o hospodaření za rok 2019
6. Zpráva předsedy ústřední revizní komise
7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2020
8. Termínový kalendář na rok 2020
9. Návrh celostátních soutěží a jejich propozic v roce 2020
10. Návrhy na doplnění a změny svazových dokumentů
11. Disciplinární řešení Jana Filipiho
12. Volba prezidenta svazu a předsedy ústřední revizní komise
13. Diskuze
14. Návrh na usnesení svazové konference
15. Ocenění účastníků Středoevropské výstavy v Brně
16. Závěr svazové konference

1. Zahájení svazové konference.
Svazovou konferenci zahájil viceprezident svazu Ing. Randjak Roman. Přivítal
přítomné a sdělil, že řídícím konference bude Ing. Novotný Jaroslav. Dále byl
podán navrhl programu konference. Navržený program byl jednohlasně schválen.
2. Volba mandátové a volební, resp. návrhové komise.
2/1 Do mandátové a volební komise byli navrženi:
MVDr. Polášek Martin, Bortlová Dagmar, Lundák Pavel
Hlasováno - pro 81 hlasů. Schváleno.

2/2 Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Václav Švec, Ing. Halfar Robert,
Svoboda Oldřich.
Hlasováno – pro 81 hlasů. Schváleno.
3. Zpráva o činnosti svazu.
Zprávu přednesl viceprezident svazu Ing. Randjak Roman.
V úvodu svého vystoupení zdůraznil, že celkovou činnost minulého období
negativně ovlivnilo nekoordinované vypuštění národního závodu Knokke. Ve
zprávě se vrátil k významnému bodu v činnosti svazu, a to k průběhu zajišťování
SEV v Ostravě, kde byla zajištěna hala na Černé Louce, ale nepotvrzením termínu
konání, prezidentem svazu, se vše zhatilo, což prezident tajil a členy prezídia
ubezpečoval, že je vše v pořádku. Po zjištění všech skutečností bylo přistoupeno k
tomu, že byla svolána schůzka v Olomouci (Ing. Novotný, Ing. Vašíček, Ing.
Randjak a Skrbek ) a dohodlo se za jakých podmínek je možnost uspořádat SEV v
Brně. Narychlo byl sestaven výstavní výbor, který začal velice operativně pracovat
a výsledkem byla SEV v Brně. Výsledek hodnotili návštěvníci velice kladně a
viceprezident by chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se na tomto výsledku
podíleli.
4. Zpráva mandátové a volební komise.
Zprávu předložil MVDr. Polášek Martin. Na dnešní svazové konferenci jsou
přítomni zástupci 30 oblastních spolků (z 32 OS). Omluveni jsou zástupci
oblastního spolku Český Západ a Praha. Celkem je k dispozici 81 hlasů
(nadpoloviční většina 41 hlasů). Pro volbu prezidenta svazu a předsedy ústřední
revizní komise 80 hlasů (nadpoloviční většina 41 hlasů).
Dvoutřetinová většina 61 mandátů je potřebných pro schvalování úprav Stanov.
5. Zpráva pokladníka svazu o výsledku hospodaření v roce 2019.
Zpráva přednesl pokladník svazu Ing. Jan Jakubec.
5/1 Čerpání rozpočtu v roce 2019
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

878 682 Kč
792 929 Kč
+ 85 753 Kč

Na kladný výsledek při výpadku příjmů za časopis mělo vliv především vyšší příjem z
internetové aukce a úspora výdajů v drtivě většině výdajových položek.
5/2 Finanční výsledek SEV poštovních holubů v Brně 2020

Příjmy
Výdaje
Rozdíl

1 627 767 Kč
1 862 200 Kč
- 234 433 Kč

Původní předpoklad po ztrátě sponzorů Severomoravského kraje byl odhadován na
schodek -450 tis. Kč. Finanční výsledek středoevropské výstavy skončil schodkem 234.433 Kč. Na schodkovém výsledku se kromě nárůstu cen za služby poskytované
Brněnským výstavištěm a hotelem Voroněž podílela značnou měrou skutečnost, že

proti minulé výstavě bylo o 800 platících návštěvníků méně, což je ve finančním
vyjádření ztráta 200.000 Kč.
5/3 V rámci SEV proběhla charitativní aukce na postižené děti, kde výtěžek byl
překrásných 43,1 tis. Kč, který byl předán Dětskému domovu pro postižené děti.

6. Zpráva předsedy ústřední revizní komise.
Zprávu přednesl předseda ústřední revizní komise Lundák Pavel. Kontrola byla
provedena za rok 2019 a nebyly zjištěny žádné závady. Kontrolní zpráva je
přílohou zápisu.
Hlasování ke zprávě pokladníka /hospodaření za rok 2019, výsledek SEV v Brně,/
a zprávě předsedy ÚRK. Všechny zprávy byly schváleny jednohlasně / 81 hlasů /.
7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2020.
7/1 Návrh rozpočtu svazu na rok 2020 předložil pokladník Ing. Jakubec Jan.
Předpokládaný příjem:
Předpokládané výdaje:
Rozdíl:

1 277 000 Kč
1 277 000 Kč
0 Kč.

Rozpočet je plánován jako vyrovnaný. Příjmové i výdajové položky vycházejí ze
skutečných čísel roku 2019 a očekávaných finančních operací v roce 2020.
7/2 K rozpočtu vystoupil RSDr. Uherek Zdeněk a požádal konferenci o zahrnutí do
rozpočtu částku na občerstvení při jednáních na svazové kanceláři. K tomu dodal Ing.
Jakubec Jan, že se jedná o malou částku, která může být pokryta z rezervy.
7/3 OS Domažlice požaduje schválení půjčky na částečné pokrytí nákupu vleku pro
přepravu holubů. Bude se postupovat dle platných pravidel a o půjčce rozhodne
Prezídium.
Hlasováno: pro 81 hlasů. Schváleno.
8. Termínový kalendář na rok 2020
Termínový kalendář na rok 2020 předložil tajemník svazu Ing. Hlaváček Jiří.
- Členské příspěvky na rok 2020 činí 100,- Kč za člena. Chovatelé do 18-ti roků
členské příspěvky neplatí.
- Rodové kroužky na rok 2021. Kroužky objednat na formuláři do 31.3.2020.
Cena kroužku na rok 2021 činí 4,50 Kč.
- Závodní gumičky na rok 2021. Gumičky objednat na formuláři do 31.3.2020.
Cena gumičky na rok 2021 činí 1,70 Kč.
- Závodní plány + kooperace zaslat do 31.3.2020 na adresu výcvikářů zemských
spolků.
- Celostátní výstava 15.1. – 16.1.2021 bude v Hluku a organizátorem ŘV MSS.
- Mistrovství světa holoubat a mistrovství mladých chovatelů se uskuteční v
Rumunsku. Kolekci České republiky bude tvořit 30 holoubat + 30 holoubat
mladých chovatelů. Přeprava bude zajištěna spolu se Slovenským svazem.
Návrh je u mladých 3 holuby 10 prvních chovatelů dle pořadí v mistrovství do

25 let a u starých rovněž 3 holuby 10 chovatelů dle upraveného pořadí
mistrovství holoubat.
Hlasováno. Pro 81 hlasů. Schváleno jednohlasně.
9. Návrhy celostátních soutěží a jejich propozic v roce 2020
9/1 Návrh celostátních soutěží podrobně přednesl Ing. Novotný Jaroslav. Byly
podrobně probrány jednotlivé kategorie a poukázáno na změny. Po krátké diskuzi
bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasováno: pro 77 hlasů proti 4. Schváleno.
9/2 Rovněž podrobně rozebral Ing. Novotný Jaroslav změny zapracovávané do
Propozic výkonnostních soutěží na rok 2020.
Hlasováno: pro 81 hlasů. Schváleno jednohlasně
9/3 Inter mistrovství – schválení proběhlo na schůzce zástupců zúčastněných států.
Podmínky jsou na www stránkách svazu.
Hlasování: pro 81 hlasů. Schváleno jednohlasně.
10. Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů.
10/1 Podrobný návrh změn Stanov přednesl Ing. Jaroslav Novotný, jedná se hlavně
o zapracování nového článku organizační struktury svazu, a to Základní
organizace (ZO) bez registrace. Tato nová organizační jednotka byla konzultována
s právníkem svazu a jedná se o organizaci bez právní náležitosti, nemůže vlastnit
majetek, nemůže si zakládat účty u bank, ale v rámci svazu má všechny práva a
povinnosti.
10/2 Z České konference vzešel požadavek na úpravu ustanovení § 23 a § 24
Stanov ve smyslu snížení počtu členů výboru MS na předsedu a 2 členy a snížení
počtu členů RK MS na 2 členy.
Hlasováno: pro 29 hlasů. Návrh neprošel.
Vzhledem k tomu, že nebyl další návrh na změnu Stanov bylo hlasováno.
Hlasováno: pro 81 hlasů. Schváleno jednohlasně.
Stanovy budou zveřejněny na www stránkách svazu s vyznačením provedených
změn.
10/3 Následně byly projednány související změny ve všech svazových
dokumentech. Jednací řád, Disciplinární řád, Archivační a skartační řád, Výstavní
řád, Tvorba oblastních spolků a Závodní řád
Hlasováno: pro 81 hlasů. Schváleno jednohlasně.
10/4 Z České konference byl podán návrh na úpravu § 6, odstavec 2, ZŘ a to ve
smyslu snížení nutného počtu chovatelů při zasazování holubů na závod z 5 na 4
chovatele.
Hlasováno: pro 27 hlasů. Návrh neprošel.
Všechny změněné dokumenty budou zveřejněny na www stránkách svazu s
vyznačením provedených změn.

10/5 V rámci tohoto bodu jednání byl podán návrh, aby byla zvýšena jednorázová
odměna pro čestné členy z 3000 Kč na 5 000 Kč.
Hlasováno: pro 81 hlasů. Schváleno jednohlasně.
11. Disciplinární řešení Jana Filipiho
Ing. Randjak Roman krátce zhodnotil jednání Filipiho Jana s tím, že Filipi v rámci
funkce prezidenta totálně selhal a proto mu je dnes navrhován disciplinární trest dle
§3 bod 1, písm. g a to zákaz výkonu funkce na dobu 3 let. K návrhu se vyjádřil
Filipi Jan, který konstatoval, že si je vědom, že ve funkci selhal, ale nemyslí si, že
je to jen jeho vina a že je de facto obětní beránek. Po krátké diskuzi, ve které
vystoupil zástupce OS Chomutov a zástupce OS Uherské Hradiště, kde bylo
konstatováno, že řadu věcí dělal dobře a že je třeba, aby si odpočinul a nabral
potřebné zkušenosti.
Hlasování: pro 29 hlasů, zdrželo se 9 hlasů a proti 43 hlasů. Návrh nebyl schválen.
12. Volba prezidenta svazu a předsedy ústřední revizní komise.
Před samotnými volbami prezident svazu a předsedy Ústřední revizní komise
vystoupil MVDr. Polášek Martin s tím, že nejsou protikandidáti, a tak dal návrh na
hlasování formou aklamace.
Hlasováno: pro 81 hlasů. Schváleno jednohlasně.
Dále byl dán prostor pro vystoupení jednotlivých navrhovaných funkcionářů.
Ing. Novotný Jaroslav se vyjádřil, že chce stabilizovat funkce, obnovit pravidelné
vycházení časopisu, a to 4x ročně, do budoucna chce větší aktivitu v členské
základně a hlavně k mladým a to i prostřednictvím sociálních sítí a zvětšit
propagaci našeho koníčku.
Svoboda Oldřich chce větší aktivitu věnovat dodržování ZŘ a všech svazových
dokumentů
Po provedeném hlasování a sečtení hlasů předložil zprávu o výsledku voleb
prezidenta svazu a předsedy ústřední volební komise MVDr. Martin Polášek.
Kandidát Ing. Jaroslav Novotný obdržel 75 hlasů. Schválen.
Kandidát Svoboda obdržel 80 hlasů. Schválen.
Dále bylo konstatováno, že prezídium bude pracovat ne složení:
Členové prezídia zvoleni za Český spolek: Lundák Pavel, Ing. Jakubec Jan, Hrudka
Václav, JUDr. Opatrný Pavel, Husák Petr.
Členové prezídia zvoleni za Moravskoslezský spolek: RSDr. Uherek Zdeněk, Ing.
Roman Randjak, Bortlová Dagmar, Uherek Miroslav, MVDr. Polášek Martin
Ústřední revizní komise bude pracovat ve složení:
Členové ústřední revizní komise zvoleni za Český spolek: Vozábal Josef, Ing.
Krejzek Rostislav.
Členové ústřední revizní komise zvolení za Moravskoslezský spolek: Lubomír
Becha, František Zeman.
13. Diskuse.

13/1 V diskusi vystoupil Ing. Novotný Jaroslav s tím, že je třeba dodržovat svazové
dokumenty. Zejména se nedodržuje ustanovení Disciplinárního řádu o evidenci
udělených trestů v § 10.
12/2 Dále vystoupil RSDr. Uherek Zdeněk, který navrhl, aby se sportovní komise,
mimo jiné soustředila na problematiku geomagnetických vlivů na poštovního
holuba, a to v návaznosti na podmínky startu zejména dlouhých tratí.
Rovněž požaduje, aby se vyhodnotilo konání svazových aukcí a navrhuje, aby
poplatek za holuba ze zahraničí byl 100 Kč.
Pozval všechny na I. ročník jarních trhů do Hluku a doufá, že tímto bude založena
nová tradice setkání chovatelů poštovních holubů.
Informoval, že Celostátní výstava se bude konat v Hluku a tímto všechny zve.
14. Návrh na usnesení svazové konference.
Návrh návrhové komise na usnesení svazové konference přednesl Ing. Václav
Švec.
Hlasováno 81 hlasů pro. Schváleno.
15. Ocenění účastníků Středoevropské výstavy v Brně.
Diplomy účastníkům SEV v Brně předal předseda svazu Ing. Novotný Jaroslav. Na
závěr byla udělána společné fotka, která bude zveřejněna ve svazovém zpravodaji.
Prezident svazu předal titul „Čestný člen svazu“ udělený prezidiem
Českomoravského svazu pro Ing. Vorlíčka Václava a Ing. Planka Oldřicha.
16. Závěr svazové konference.
Prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav svazovou konferenci ukončil.
Střítež 15.2.2020
Zapsal: Ing. Jiří Hlaváček
Schválil: Ing. Novotný Jaroslav
prezident ČMS CHPH

U S N E S E N Í ze svazové konference Českomoravského svazu chovatelů
poštovních holubů, z.s. konané 15.2.2020 ve Stříteži u Jihlavy.
Svazová konference schvaluje:
- mandátovou komisi, volební komisi a návrhovou komisi
- zprávu pokladníka svazu o hospodaření za rok 2019
- zprávu o ekonomickém výsledku VII. Středoevropské výstavy poštovních
holubů v Brně
- zprávu předsedy ústřední revizní komise
- finanční rozpočet Svazu na rok 2020
- změny a doplnění svazových dokumentů podrobně uvedených v zápise
- propozice výkonnostních soutěží a propozice Intermistrovství 2020
- termínový kalendář na rok 2020
- členský příspěvek na rok 2020 ve výši 100,- Kč, mimo členů do 18 let
- způsob výběru holoubat, reprezentantů ČR, na mistrovství světa
Svazová konference v disciplinárním jednání neschválila návrh disciplinárního
trestu pro Jana Filipi.
Svazová konference zvolila na následující tříleté funkční období:
- prezidentem svazu Ing. Jaroslava Novotného
- předsedou ústřední revizní komise Oldřicha Svobodu
Svazová konference bere na vědomí:
- zprávu mandátové komise
- zprávu víceprezidenta svazu
- zprávu volební komise

- členy prezidia a členy ústřední revizní komise zvolené na zemských
konferencích pro následující
tříleté funkční období
Svazová konference ukládá prezidiu
- řešit podněty, které zazněly v diskusi a jsou uvedeny v zápise
Svazová konference dále ukládá:
- Moravskoslezskému spolku CHPH uspořádat Celostátní výstavu poštovních
holubů 15.-16.1.2021 v Hluku
Návrhová komise: Ing. Robert Halfar, Oldřich Svoboda, Ing. Václav Švec

ZPRÁVA
ÚRK ČMS CHPH za rok 20I9
Vážení členové prezidia, zástupci oblastních spolků ČMS CHPH,
účastníci celosvazové konference ve Střítěži u Jihlavy, konané
15.2.2020.
ÚRK konstatuje, že v roce 2019 neobdržela žádný zásadní podnět
k prošetření.
ÚRK se sešla v kompletním složení na společném zasedání
16.2.2019 ve Střítěži u Jihlavy. Dále se několikrát sešly RK
zemských spolků , které řešily jednotlivé podněty v příslušných
Oblastních spolcích . Odtud k ÚRK Svazu nevzešlo žádné
odvolání či podnět k dalšímu projednáni ÚRK Svazu.
ÚRK provedla kontrolu hospodaření za rok 2019. Kontrola byla
provedena shlédnutím položek příjmů a výdajů pokladní knihy a
nebyly shledány žádné závady. ÚRK se shodla, že pokladna je
vedena ing. J. Jakubcem na profesionální úrovni. Detailní finanční
zpráva byla přednesena pokladníkem a je bezpředmětné zde znovu
uvádět jednotlivé položky.

ÚRK doporučuje konferenci schválit hospodaření svazu.
Dále ÚRK Svazu zkontrolovala finanční výsledek SEV + CV PH v Brně
2020 .Tento výsledek již ve své zprávě komentoval ing. Jakubec a je
tedy zbytečné tato konkrétní čísla opakovat. Kontrolou nebyly
zjištěny žádné závady.
Zde je na místě celému kolektivu , který zajistil konání SEV + CV v
Brně velice poděkovat. Výstava byla drtivou většinou návštěvníků
velice kladně hodnocena a měla veliký úspěch. Malou kaňkou byl
menší počet návštěvníků, ale to nelze ovlivnit a je to v současné
době již bohužel běžný jev.
ÚRK doporučuje konferenci schválit finanční výsledek SEV + CV v
Brně.
Ještě poznámka : jistě všichni z čilé komunikace na soukromých
webových stránkách ing. S. Matušky víte o neustálé aktivitě
některých stálých dopisovatelů . Týká se to NOZ a jeho vztahu k MS
i OS CHPH. Tato problematika byla řešena už na minulé konferenci ,
na zasedáních prezidia a jistě bude na programu i této svazové
konference . Z dikce stanov a ostatních svazových předpisů vyplývá
, že ÚRK je primárně zřízena jako kontrolní orgán nad hospodařením
svazu a dodržováním svazových dokumentů schválených svazovou
konferenci . ÚRK se dle svazové struktury zodpovídá ze své činnosti
pouze svazové konferenci . Ze znění svazových dokumentů
nevyplývá, že by ÚRK měla posuzovat kompatibilitu svazových
norem s právními normami ČR. Na to nemá ÚRK kapacitní možnosti
ani personální základnu.
Na závěr ÚRK děkuje všem, i řadovým členům svazu, za práci a přeje
všem chovatelům PH osobní pohodu a mnoho úspěchů v závodní
sezoně 2O2O i v osobním životě.
Za ÚRK předseda : Pavel Lundák

