Zápis
č. 1/2019
z konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, z.s
konané dne 16.02.2019 ve Stříteži u Jihlavy, hotel „Tři Věžičky“.
Přítomni: delegáti všech 32 Oblastních spolků
Členové prezídia: Filipi Jan, Ing. Randjak Roman, Ing. Jakubec Jan, Bastl Josef,
Bortlová Dagmar, JUDr. Opatrný Pavel, Špilar Václav, Hrudka Václav, Jochman
Zdeněk, Ing. Hlaváček Jiří
Omluven: Truhlář Aleš, Skrbek Marek
Členové ústřední revizní komise: Lundák Pavel, Becha Lubomír, Zeman
František, Voneš Ivan, Echtner Pavel
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 2018
6. Zpráva předsedy ústřední revizní komise
7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2019
8. Návrh celostátních soutěží a jejich propozic v roce 2019
9. Návrhy na doplnění a změny svazových dokumentů
10. Termínový kalendář na rok 2019
11. Diskuse
12. Návrh na usnesení svazové konference
13. Ocenění účastníků Olympiády v polské Poznani
14. Závěr svazové konference

1. Zahájení svazové konference.
Svazovou konferenci zahájil prezident svazu Filipi Jan. Přivítal přítomné a navrhl
program konference. Dále požádal přítomné o uctění památky chovatelů, kteří nás
v roce 2018 opustili. Návrh na doplnění programu nebyl.
2. Volba mandátové a návrhové komise.
2.1. Do mandátové komise byli navrženi: Ing. Vašíček Karel, Mauler Aleš
a Lundák Pavel. Hlasováno - pro 88 hlasů. Schváleno.

2.2. Do návrhové komise byli navrženi: Kroupa Jiří, Michaela Mecerová
a Jochman Zdeněk. Hlasováno – pro 88 hlasů. Schváleno.
3. Zpráva prezidenta svazu.
Zprávu přednesl prezident svazu Filipi Jan.V úvodu poděkoval všem funkcionářům
za práci na všech úrovních svazu. Kladně hodnotil, že závodní sezona proběhla bez
problémů. Zmínil se o fungování redakční rady a úspěšné aukce holubů na webu
svazu. Podrobně rozebral naši účast v orgánech FCI. Dále se krátce zastavil u CV
v Lysé nad Labem a hodnotil tuto výstavu jako dobrou. Rovněž zhodnotil, naši
účast na Olympiádě v Poznani, kterou vyhodnotil jako zdařilou a dnes účastníci
budou ocenění. V závěru své zprávy poděkoval za zvládnutí závodní sezony v roce
2018 a popřál všem hodně úspěchů v roce 2019.
4. Zpráva mandátové komise.
Zprávu předložil Ing. Karel Vašíček. Na dnešní svazové konferenci jsou přítomni
zástupci 32 Oblastních spolků (z 32 OS). Celkem je k dispozici 88 hlasů
(nadpoloviční většina 45 hlasů). V návaznosti na zprávu mandátové komise bylo
přistoupeno k hlasování o programu konference. Hlasováno pro 88. Schváleno.
5. Zpráva pokladníka svazu o výsledku hospodaření v roce 2018.
Zpráva přednesl pokladník svazu Ing. Jan Jakubec.
Čerpání rozpočtu v roce 2018:
Příjmy
948 862 Kč
Výdaje
869 160 Kč
Rozdíl
+ 79 702 Kč
Čerpání rozpočtu bylo v plusu hlavně zásluhou zvyšujícího se počtu dražených
holubů na naších aukcích. Hlasováno – pro 88 hlasů. Schváleno.
6. Zpráva předsedy ústřední revizní komise.
Zprávu přednesl předseda ústřední revizní komise Lundák Pavel. Kontrola byla
provedena za rok 2018 a nebyly zjištěny žádné závady. Ústřední revizní komise
doporučuje konferenci schválit hospodaření svazu. Kontrolní zpráva je přílohou
zápisu.
7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2019.
7.1. Návrh rozpočtu svazu na rok 2019 předložil pokladník Ing. Jan Jakubec.
Předpokládaný příjem:
Předpokládané výdaje:
Rozdíl:

1 010 000 Kč
1 010 000 Kč
0 Kč.

Rozpočet je plánován jako vyrovnaný. Vzhledem k tomu, že k rozpočtu nebyla
žádná námitka, ani žádost o vysvětlení jednotlivých položek bylo přistoupeno
k hlasování. Rozpočet byl schválen jednohlasně a to 88 hlasy.
7.2. Dále prezident Filipi Jan přednesl návrh Českého spolku na rozpuštění
částky 500 Kč na člena s tím, že tyto prostředky budou zaslány na zemské spolky
na rozvoj chovatelské činnosti a to k stavu 1.1.2018. Hlasování. Pro 60, proti 25
a zdrželo se 3. Návrh byl schválen.
7.3. Návrh možnosti svazové půjčky z finančních prostředků na spořícím účtu
ČMS CHPH s tím, že maximální částka se stanovuje na 300 000 Kč a zůstatek
na spořícím účtě musí být min. 500 000 Kč. Prezídium zpracuje podrobné
podmínky pro tyto půjčky. Hlasováno pro 88 hlasů. Schváleno jednohlasně.
8. Návrhy celostátních soutěží a jejich propozic v roce 2019.
Návrh Propozic celostátních soutěží 2019 přednesl prezident Filipi Jan. Po krátké
diskuzi /Karlovy Vary – dlouhá trať nad 700 km je problém, Brno – určení termínu
dlouhých tratí – bylo doplněno do propozic, Valašsko – žádá o dodržování ZŘ
ve všech bodech hlavně u výpočtářů je nepřípustné zaokrouhlování vypočtených
údajů/ bylo přistoupeno k hlasování - pro 86 hlasů, proti 0 a zdržel se 2. Schváleno.
9. Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů.
Prezident svazu Filipi Jan přednesl návrhy na změny, které byly schváleny
na zemských konferencích:
9.1. Změna Stanov ČMS CHPH
§ 5 odst. 2.
Člena přijímá a vede o něm evidenci na základě písemné přihlášky MS, zpravidla
nejbližší k místu trvalého pobytu žadatele. Překážkou přijetí za člena je např. trvalé,
nebo dočasné vyloučení žadatele z řad členů Svazu nebo ukončení členství v době
kratší 3 roky.
Navržené znění:
§ 5 odst.2.
Člena přijímá a vede o něm evidenci na základě písemné přihlášky MS, zpravidla
nejbližší k místu trvalého pobytu žadatele. Překážkou přijetí za člena je např. trvalé,
nebo dočasné vyloučení žadatele z řad členů Svazu, které je ještě v platnosti.
Hlasováno: pro 88 hlasů. Schváleno jednohlasně.
§ 21 odst.3.
Změna členství chovatele se může uskutečnit po vyrovnání závazků a schválení
členskou schůzí přijímajícího MS. Nejpozději vždy do 31. 12. pro nadcházející rok.
Změna členství chovatele v průběhu závodní sezóny se může uskutečnit pouze
v případech výrazné změny souřadnic holubníku přesahující hranice OS.

Navržené znění:
§ 21 odst.3.
Změna členství chovatele se může uskutečnit po vyrovnání závazků a schválení
členskou schůzí přijímajícího MS, v termínu od 1.10. do 31.12. Změna členství
chovatele v průběhu závodní sezóny se může uskutečnit pouze v případech výrazné
změny souřadnic holubníku přesahující hranice OS. Změna členství vstupuje
v platnost dnem schválení členskou schůzí přijímajícího MS.
Hlasováno: pro 88. Schváleno jednohlasně.
§ 21 odst. 5.
Místní spolek může přestoupit z jednoho OS do druhého OS po vyrovnání závazků
vůči původnímu OS, jinak přebírá závazky to OS, do kterého vstupuje. Nejpozději
však do 31. 12. pro následující rok. Znovu může MS přestoupit z jednoho OS
do druhého OS po uplynutí třech let
Navržené znění:
§ 21 odst. 5. Místní spolek může přestoupit z jednoho OS do druhého OS v termínu
od 1.10. do 31.12. po vyrovnání závazků vůči původnímu OS, jinak přebírá závazky
to OS, do kterého vstupuje. Změna členství vstupuje v platnost dnem schválení
konferencí přijímajícího OS. Znovu může MS přestoupit z jednoho OS do druhého OS
po uplynutí třech let.
Hlasováno: pro 88. Schváleno jednohlasně.
Doplnění Stanov § 3
Nový odstavec 4
Pobočný spolek s právní subjektivitou má práva a povinnosti a nabývá svým jménem
práv a povinností včetně práva nabývat a vlastnit movitý a nemovitý majetek.
Pokud tato věta bude ve stanovách, je splněn par. 228 OZ o rozsahu práv a povinností
určených stanovami. Jedná se o to , že pokud tato věta ve stanovách nebude, a při
dotazu u soudu ať již soudem nebo stranou žalovanou, kde je dle OZ určen rozsah práv
a povinností pro pobočný spolek, museli bychom konstatovat že tento rozsah naše
stanovy neobsahují.
Hlasováno: pro 88. Schváleno jednohlasně.
9.2. Změna Jednacího řádu ČMS CHPH
Článek 3
Přestup do jiného spolku svazu
Člen může z vlastního zájmu přestoupit do jiného spolku svazu. Přestup člena
z jednoho MS do druhé se může uskutečnit jen po vyrovnání závazků a řádném
ukončení členství v původním MS, jinak přebírá závazky ten MS, do kterého vstupuje.
Výbor spolku je povinen přestup umožnit.

Navržené znění:
stávající text označit jako bod 1 a doplnit bod 2, který zní:
Změnu příslušnosti MS k OS musí schválit konference delegátů přijímajícího OS.
Hlasováno: pro 82, proti 0 a 5 se zdrželo. Jeden nepřítomen. Schváleno.
Článek 3 odst 1.
Člen může z vlastního zájmu přestoupit do jiného spolku svazu. Přestup člena
z jednoho MS do druhého se může uskutečnit jen po vyrovnání závazků a řádném
ukončení členství v původním MS, jinak přebírá závazky ten MS, do kterého vstupuje.
Výbor spolku je povinen přestup umožnit.
Navržené znění:
1. Člen může z vlastního zájmu přestoupit do jiného spolku svazu. Přestup člena
z jednoho MS do druhé se může uskutečnit jen po vyrovnání závazků, jinak přebírá
závazky ten MS, do kterého vstupuje. Výbor spolku je povinen přestup umožnit.
Hlasování: pro 88. Schváleno jednohlasně.
9.3. Technická změna
Technická změna Pracovního postupu pro tvorbu Oblastních spolků
1. Podmínky přestupu vypouští se základních organizací a nahrazuje se místních
spolků.
Hlasování: pro 88. Schváleno jednohlasně

10. Termínový kalendář na rok 2019.
Termínový kalendář na rok 2019 předložil prezident svazu Filipi Jan.
10.1. Členské příspěvky na rok 2019 činí 100,- Kč za člena. Chovatelé do 18-ti
roků členské příspěvky neplatí. Rodové kroužky na rok 2019 4,50 Kč. Informační
zpravodaj na rok 2019 bude stát 160 Kč.
Hlasováno: pro 88. Schváleno jednohlasně.
10.2. Mistrovství světa holoubat se bude konat v Číně
10.3. Rodové kroužky na rok 2020. Kroužky objednat na formuláři
do 31.3.2019.Cena kroužku činí 4,50 Kč.
10.4. Závodní gumičky na rok 2020. Gumičky objednat na formuláři
do 31.3.2019. Cena gumičky činí 1,70 Kč.
10.5. Závodní plány + kooperace zaslat do 31.3.2019 na adresu výcvikářů
Zemských spolků.
10.6. Celostátní výstava bude v rámci středoevropské výstavy v Ostravě
a organizátorem bude ČMS CHPH.
10.7. Středoevropská výstava v Ostravě se bude konat 31.01. – 01.02.2020.
11. Diskuze
11.1. Prezident informoval o pořádání Středoevropské výstavy v roce 2020
v České republice. Požádal, aby každý, kdo může, přiložil ruku k úspěšnému
zvládnutí této náročné akci. Bude sestaven tým, který se bude snažit, aby navržený
rozpočet byl vyrovnaný nebo se ziskem.

11.2. Další prezident informoval, že navázal spolupráci s právníky a řeší oblast
MS a jejich registrace. Vzhledem k tomu, že MS je cca 300 a OS 32 naskýtá se
otázka zda neregistrovat pouze OS, ale tato otázka je na posouzení spolků a jejich
rozhodnutí. V současné době je však dle právníků vše v souladu s OZ.
11.3. Prezident dále informoval o tom, že letošní rok je volební. Všichni
předsedové obdrželi písemný materiál a je třeba v rámci stanoveného programu
jednat. Vzhledem k tomu, že nebyl žádný návrh na doplnění bylo hlasováno.
Pro 88. Schváleno.
11.4. Rovněž prezident informoval o jednáních na FCI. Je třeba schválit, kdo bude
zasedat v jednotlivých komisích FCI. Bylo navrženo, aby prezident zastupoval svaz
v komicích standardní, finanční a sportovní.
Hlasování: 88 pro. Návrh byl schválen.
11.5. Dále po vyzvání vystoupil správce aukčního portálu Bastl Josef,
který upřesnil za jakých podmínek je ochoten nadále tuto činnost vykonávat
(měsíčně 1 000 Kč + 10 Kč za zadaného holuba). Po krátké diskuzi bylo
přistoupeno k hlasování. Pro 22, proti 46, zdrželo se 20. Návrh nebyl schválen.
11.7. V rámci diskuze vystoupil Uherek Miroslav s tím, že požádal všechny
předsedy OS, aby průběžně doplňovali změny ve stávajících adresářích.
11.8. Několik diskutujících vystoupilo s tím, že ocenění na CV v Lysé nad Labem
bylo nedostatečné. Je třeba se na toto zaměřit, aby v tého oblasti již nedocházelo
ke kritice. Ve schváleném rozpočtu byla částka pro ocenění navýšena.
12. Návrh na usnesení svazové konference.
Návrh návrhové komise na usnesení svazové konference přednesl Jiří Kroupa.
Hlasováno pro 88 hlasů pro. Schváleno.
Usnesení svazové konference je přílohou zápisu.
13. Ocenění účastníků MS, ME holoubat v portuglaské Miře, IM a Olympiády
v polské Poznani
Předání pohárů a diplomů účastníkům MS, ME holoubat v portugalské Miře, IM
a Olympiády v poslké Poznani ve spolupráci s předsedy zemských spolků
Václavem Špilarem a Ing. Romanem Randjákem předal prezident svazu Jan Filipi.
Na závěr byla udělána společné fotka, která bude zveřejněna ve svazovém
zpravodaji.
14. Závěr svazové konference.
Prezident svazu Jan Filipi svazovou konferenci ukončil.
Střítež 16.2.2019
Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří
Filipi Jan
Prezident ČMS CHPH

