
Z á p i s 
č.  01/2016 

 
ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané 
dne 09. 02. 2016 v Hotelu Černý kůň v Humpolci. 
 
 
Přítomni:  
Ing. Novotný Jaroslav, Ing. Blažek Václav, RSDr. Uherek Zdeněk, Ing. Jakubec Jan, 
Hrudka Václav, MVDr. Polášek Martin, Lundák Pavel, Filipi Jan, Ing. Švec Václav, 
Skrbek Marek, Truhlář Aleš, Svoboda Oldřich, JUDr. Opatrný Pavel, Ing. Hlaváček 
Jiří 
 
 
Program:   1/ Příprava svazové konference 
                   2/ Projednání návrhů na změny svazových dokumentů 
                   3/ Odsouhlasení výsledků celostátních soutěží 
                   4/ Změny startovacích míst v ČR 
                   5/ Zhodnocení Celostátní výstavy        
                   6/ Informace delegátů ze Středoevropské výstavy v Bukurešti 
                   7/ Různé 
                    
 
Schůzi zahájil v 18.00 hod. prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav, přivítal přítomné a 
seznámil je s navrženým programem, který byl bez požadavku na doplnění schválen. 
Před vlastním programem prezídia ještě prezident slavnostně předal certifikát 
mezinárodního posuzovatele poštovních holubů pro RSDr. Uherka Zdeňka.    
 
1/ Příprava svazové konference 
Prezident Ing. Novotný Jaroslav vyzval členy prezídia k vyjádření se k úpravám 
Celostátních soutěží.  
1.1. Ing. Švec Václav přednesl vyjádření sportovní komise a konstatoval, že komise 
v diskusi k bodu 2.1. Propozic výkonnostních soutěží, který řeší započítávání 
výsledků do těchto soutěží, se členové komise shodli na tom, že hostování v jiné OS 
je pouze pro rozšíření sportovní činnosti a proto navrhují ponechat stávající znění.  
1.2. Sportovní komise dále požaduje zavést centrální evidenci chovatelů, aby bylo 
patrno členství chovatele v Místním spolku a jeho začlenění do Oblastního spolku. 
1.3. Sportovní komise rovněž navrhuje pro stejné dolety – stejné pořadí. Po krátké 
diskusi a hlasování /8 pro, 3 proti/ bylo schváleno, že pořadí holubů se stejnou 
rychlostí bude shodné. Pozn. prezidenta: dochází tak z výrazné diskriminaci 
chovatelů s bez EKS, kdy závodní řád zakazuje mít dvě gumičky v jedné dutince. 
1.4. Sportovní komise rovněž projednala minimální počty chovatelů a holubů a 
doporučila OS využívat kooperace se sousedními OS a tyto nahlásit každoročně do 
28.02. ŘV zemského spolku. 
1.5. Po dlouhé diskusi a závěrečném hlasování /10pro, 0proti a 1nehlasoval/ bylo 
odhlasováno, že Celostátní soutěže pro rok 2016 budou stejné jako v roce 2015. 
1.6. Ing. Blažek Václav požaduje po prezidiu závazné stanovisko k přijímání členů 
Místních spolků a návazné rozhodování Oblastního spolku o schválení těchto členů 
v souladu s ZŘ. Po dlouhé diskusi a vzhledem k tomu, že byly k dispozici dva stejné 
právní názory na tuto situaci, bylo potvrzeno, že MS má dle stanov právo na přijmutí 



člena. V tomto konkrétním případě, ale došlo k nerespektování předchozího 
rozhodnutí oblastní konference, tedy porušení § 4 odst. 1 Stanov svazu. Nadřízený 
orgán má tedy právo toto vadné rozhodnutí členské schůze místního spolku zrušit. 
1.7. Ing. Jakubec Jan seznámil přítomné s naplněním Rozpočtu na rok 2015 a 
Návrhem rozpočtu na rok 2016. Všechny tyto dokumenty budou předloženy 
konferenci k odsouhlasení. Před vlastní schůzí prezidia byla RK provedena kontrola 
pokladny a všech dokladů za rok 2015. Bylo konstatováno, že doklady jsou vedeny 
velice pečlivě a v souladu s platnými předpisy. Celková zpráva RK bude předložena 
konferenci ke schválení.  
 
2/ Projednání návrhů na změny svazových dokumentů         
2.1. Pan Filipi Jan vystoupil s návrhem změny Závodního řádu v § 2 odst. 5, kde je 
stanovena archivace závodní dokumentace na 5 let. Navrhl změnit znění zpět na 
stav z roku 2009, tj. 2 roky, tak aby byla k dispozici vždy dvouletá dokumentace. 
2.2. Pan Hrudka Václav upozornil, že stávající Výstavní řád je třeba aktualizovat na 
stávající aktualizované zákony. Bylo dohodnuto, že pan Hrudka Václav zpracuje 
návrh. 
 
3/ Změna startovacích míst v ČR 
K tomuto budu, vystoupil pan Filipi Jan a uvedl, že u vypouštěcích míst jsou startéři, 
kteří již nejsou v současné době evidováni jako členové ČMS CHPH.  
 
4/ Informace o registraci pobočných spolků 
Informaci podal tajemník svazu s tím, že v současné době advokátní kancelář 
postupně předává jednotlivé podřízené organizace na soud. Vzhledem k tomu, že 
nejde návrh na změnu podat hromadně a soud k vyřízení má určitý čas je potřeba 
mít trpělivost. Vzhledem k tomu, že tyto žádosti vyřizují vyšší soudní úřednice a tyto 
požadují i dokumenty, které nejsou v souladu s návrhem podaným Advokátní 
kanceláří, tak tato musí podávat námitky. Některé námitky jsou již vyřízeny dle 
doporučení Advokátní kanceláře, ale vše chce čas, neboť registrovaných subjektů je 
přes 100 kusů. Další postup je dle Advokátní kanceláře ten, že písemně požádá o 
schůzku a vyjasnění dalšího postupu, který bude vyhovovat oběma stranám.  
 
5/ Zhodnocení Celostátní výstavy 
RSDr. Uherek Zdeněk seznámil členy prezídia s průběhem CV a to jak s jeho 
přípravou, tak i s jeho vlastním konáním. Velice kvitoval zakoupení tabletů na 
posuzování holubů. Rovněž poděkoval všem chovatelům, kteří dali holoubata do 
dražby. S finančním průběhem seznámil prezídium Ing. Švec Václav. Konstatoval, že 
výstava skončila velice dobře a svazu bylo poukázáno 30 tis. Kč. Závěrem k tomuto 
bodu jednání vystoupil i prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav, který zhodnotil CV 
jako velice dobrou. Poděkoval pořadatelům a zvláště kladně zhodnotil kulturní 
vyvrcholení při večírku a pozval všechny na CV 2017, která byla dohodnuta na 6. - 7. 
ledna 2017 v Lysé nad Labem. 
     
6/ Informace delegátů ze Středoevropské výstavy v Bukurešti 
Pan Filipi Jan podal podrobnou zprávu o účasti na této výstavě a celkově hodnotil 
výstavu jako velice dobrou. Podrobný průběh celé akce bude popsán v Informačním 
zpravodaji i s fotodokumentací.   
 
 



7/ Různé 
7.1. Prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav informoval členy prezídia, že Informační 
zpravodaj bude od roku 2017 zpracovávat pan Filipi Jan, který si dle svého zvážení 
ustanoví redakční radu. 
7.2. Ve smyslu úkolu z posledního prezídia zpracovali Ing. Blažek Václav a Ing. 
Jakubec Jan návrh na rozpuštění části svazových finančních prostředků do složek 
svazu. V návrhu jsou stanoveny varianty a to zda rozpouštět nebo nerozpouštět a 
když rozpouštět tak na Zemské spolky. V návrhu je stanoveno rozdělení ve výši 500 
Kč na chovatele. Návrh bude předložen Konferenci. 
7.3. Předseda revizní komise pan Svoboda Oldřich seznámil přítomné s provedenou 
revizí pokladny a konstatoval, že pokladní kniha je vedena pečlivě a v souladu 
s obecně platnými pravidly. Podrobná zpráva bude předložena Konferenci. Při této 
příležitosti poukázal, že RK rozdělení části svazových finančních prostředků 
nedoporučuje. Dále poukázal na proplacení faktury za právní pomoc pro MS Holešov 
a Kurovice.  
Prezidium uložilo obě platby přeúčtovat dotyčným organizacím. 
7.4. Dále vystoupil JUDr. Opatrný Pavel a hodnotil CV jako dobrou, ale poukázal na 
nedobrou atmosféru při ubytování posuzovatelů. Vzhledem k volebnímu roku je třeba 
se rovněž zamyslet nad tím, že dnes je garant posuzovatelů člen z prezídia a 
vedoucí posuzovatel. Navrhuje sloučit tyto funkce do jedné osoby.   
Při hodnocení práce posuzovatelů velice kvitoval zakoupení 10 tabletů a navrhuje, 
aby bylo 5 ks na Moravě a 5 ks v Čechách.  
Tablety jsou uloženy v kanceláři svazu a na žádost posuzovatelské komise budou 
zapůjčeny pro konkrétní akce. 
7.5. MVDr. Polášek Martin informoval k probíhajícím aukcím. Program již dnes 
nesplňuje požadavky a padá. Vzhledem k tomu, že program nestíhá tolik přihlášení. 
Skrbek Marek navrhuje zpoplatnit každého zadaného holuba 20% částkou a to jak 
z přihlášeného holuba, tak i z vydraženého holuba. Stanovit termíny aukcí a omezit 
počet aukcí na chovatele.  
Filipi Jan prověří technické možnosti řešení problému s kapacitou přístupů. MVDr. 
Polášek Martin připraví popis postupu administrátora aukce při problémech a zveřejní 
jej. Zpoplatnění se zatím nemění.  
 
 
 
 
Zapsal:   Ing. Hlaváček Jiří 
               tajemník 
Schválil: Ing. Novotný Jaroslav 
               prezident  


