
Z á p i s 

č. 2/2O20 
 

ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 24. 02. 2020 v kanceláři svazu v Brně. 
  
Přítomni: Ing. Novoný Jaroslav, RSDr. Uherek Zdeněk, Lundák Pavel, Ing. Randjak Roman, lng. Jakubec Jan, 

Hrudka Václav, Bortlová Dagmar, JUDr. Opatrný Pavel, Uherek Miroslav, MVDr. Polášek Martin, Husák Petr, 

Svoboda Oldřich,  lng. Hlaváček Jiří  
 

Omluveni:  
 

Program:  
1/ Zahájení 
2/ Rozdělení úkolů a činnosti 
3/ Úkoly prezídia ze svazové konference 
4/ Ustanovení resp. úprava komisí prezídia 
5/ Reprezentace svazu pro FCI 
6/ Antidopingové kontroly 
7/ Mistrovství světa Rumunsko, Portugalsko 
8/ Webová stránka svazu 
9/ Aukce holubů na webu svazu 
10/ Nastavení pravidel pro jednání prezídia 
11/ Redakční rada časopisu 
12/ Různé 

Jednání prezídia zahájil a řídil prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav, který přivítal přítomné a zdůraznil, že 

nás čeká náročné období a je třeba zajistit řadu specifických úkolů, To bude požadovat po všech členech, 

aktivní přístup. Namátkou uvedl, že si představuje propagaci svazu na sociálních sítích a je třeba se této otázce 
věnovat a oslovit mladé lidi.  
Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný návrh na doplnění programu bylo přistoupeno k programu schůze.  

2/  Rozdělení úkolů a činnosti  
2/1 Ze Stanov je třeba zvolit viceprezidenta. Návrh, aby tuto funkci zastával Lundák Pavel. 
Hlasováno pro 11 hlasů. Schválen jednohlasně. 
2/2 Ze Stanov je třeba rovněž zvolit pokladníka svazu. Návrh, aby tuto funkci zastával Ing. Jakubec Jan. 
Hlasováno pro 11 hlasů. Schválen jednohlasně.  
2/3 Funkce tajemníka zůstává nadále stejná, jak je doposud. 
2/4 Prezident navrhuje založit na Facebooku svazový profil ČMS CHPH. Vzhledem k tomu, že Bortlová Dagmar 
provozuje něco obdobného, byla tímto úkolem pověřena ona. Je třeba, aby si vytvořila skupinu lidí, kteří ji 

budou nápomocni. 
2/5 Další oblastí, kterou je třeba zvážit je www stránky svazu. Je třeba se k tomu vrátit a zvážit jak dále. V 
současné době administrátorem je Filipi Jan.  
2/6 K otázce Časopisu informoval prezident, že první číslo je v tiskárně. Prezident požádal, aby se všichni 
členové prezídia zapojili a vyprodukovali min. jeden článek za rok.  
2/7 V oblasti mládeže je třeba se zamyslet, jak zapojit mládež. Zvážit setkání mládeže například v rámci 

zemských spolků. Je třeba určit garanty.   

3/  Úkoly prezídia ze svazové konference 
3/1 Zadat návrh na změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku.  
Termín do 29.02.2020.  
3/2 Startovní místa dlouhých tratí. Zvážit ekonomiku v případě špatných povětrnostních podmínek. Řešit 

geomagnetický vliv. Do budoucna i pro start zvážit spolupráci s meteorologickou stanicí s ohledem na 
geomagnetické záření.  
3/3 V rámci zemských konferencí je třeba pověřit Oblastní spolky prověřením všech startovacích míst a jejich 
aktualizací. Prověřit osobu, která startuje a zda má naše startovací razítko.  
Termín do 15.04.2020 

4/ Ustanovení resp. úprava komisí prezídia 
4/1 Prezident navrhl sloučit sportovní a veterinární komisi do jedné a navrhuje za vedoucího MVDr. Poláška 

Martina. Po delší diskuzi bylo odsouhlasena nominace: MVDr. Polášek Martin jako vedoucí a členy Lundák 
Pavel, Uherek Miroslav a Husák Petr. 



4/2 Legislativní komise se ruší a v případě, že budeme chtít zabývat úpravou Stanov rozhodně použijeme 

právní pomoc. 
 

5/ Reprezentace svazu pro FCI 
Prezident oznámil, že se plánovaného jarního zasedání FCI nezúčastní, neboť je v termínu pracovně vytížen. 
Informaci o průběhu jednání podá svazu Ing. Krajčík. Dále požádal prezídium o návrhy, kdo v dalším období 

bude nahlášen do komisí FCI. Navrhován je do sportovní a veterinární komise MVDr. Polášek Martin. Do 
standardní komise je navrhován Ing. Krejzek Rostislav. Návrh schválen a na podzimní zasedání FCI pojedou 

Ing. Novotný Jaroslav, MVDr. Polášek Martin a Ing. Krejzek Rostislav.   
 
6/ Antidopingové kontroly 
Dle platných zásad je třeba dopingovou kontrolu provést min. 1x za dva roky. Bez této kontroly není možná 
účast na Olympiádě. Vzhledem k finanční náročnosti provádění dopingových kontrol je třeba, prověřit 

podmínky a pověřenou laboratoř. MVDr. Polášek pověřen komunikací s dopingovou komisí FCI. 
 

7/ Mistrovství světa Rumunsko, Portugalsko 
Prezident podal informaci, že ověřil podmínky pro účast na ME v Portugalsku a je třeba za každého holuba 
zaplatit 20 Eur na krytí nákladů přepravy. Jiné finanční náklady nejsou. Účast je otevřená. Kapacita je opět 30 

+ 30 holubů. Holubi musí být připraveni do 04.05.2020. Rovněž holubi na MS do Rumunska musí být připraveni 
do 04.05.2020. Podrobné podmínky budou na www stránkách svazu. Účast nahlásit na svaz.   
 

8/ Webová stránka svazu 
Do budoucna je třeba se zamyslet nad fungováním webových stránek svazu a zvážit jejich zlepšení.  
 
9/ Aukce holubů na webu svazu 
Administrátor poslal dopis, kde požaduje změny a za jakých podmínek je schopen a ochoten nadále v této 

funkci pokračovat.  MVDr. Polášek Martin byl požádán na zhodnocení a návrh, jak budeme dále postupovat. 
 

10/ Nastavení pravidel pro jednání prezídia 
Prezident navrhuje zvážit místo jednání a stanovit výdajový limit pro zasedání prezídia. Komise v případě, že 

budou mít jednání, rovněž obdobný výdajový limit na osobu jako pro prezídium.  
 

11/ Redakční rada časopisu 
Redakční rada dnes pracuje ve složení: Vedoucí Ing. Novotný Jaroslav a členové Heglas Milan, Jurásek Martin 
a Kroupa Jiří. Časopis v roce 2020 vyjde 4x. Odměny za časopis byly prezídiem schváleny takto: 

Administrátor časopisu 20 000 Kč/ročně. Za každou stránku dopisovatelé bude vyplaceno 150 Kč. Tato odměna 
bude členům redakční rady vyplacena jednorázově a to ročně. Ostatním dopisovatelům formou poukázek na 

potřeby pro holuby. 
 
12/ Různé 
12/1 Úkol pro Ing. Jakubce navrhnout odměňování členů Prezídia. 
12/2 Vystoupil RSDr. Uherek Zdeněk a informoval prezídium o konsolidaci posuzovatelského sboru. V současné 

době jsou dvě skupiny na Moravě a dvě skupiny v Čechách. 
Dále informoval o tom, že se připravuje kniha o činnosti chovatelů. Ing. Kasal Václav má již napsáno cca 90 

stran. Jedná se o velice vzácný materiál, který zahrnuje období od vzniku do současnosti. 
12/3 Stížnost, kterou podal Fajmon Ondřej byla přednesena na prezídiu a po diskuzi bylo stanoveno, že omluva 
bude v 1. čísle našem časopis a dostane písemné stanovisko. Vzhledem k této událost bylo dohodnuto, že 

postupem výběru národní kolekce na budoucí mezinárodní výstavy se bude prezídium nadále zabývat.  
12/4 OS Domažlice podal žádost o bezúročnou půjčku na nákup dopravního vleku pro přepravu holubů. Výše 

půjčky požaduje 150 000 Kč. OS Domažlice předložil ekonomickou rozvahu a navrhuje splátky každý rok 50.000 

Kč. Půjčka schválena. Ing. Jakubec Jan vypracuje smlouvu. 
12/5 Žádost OS Východočeská o náhradu finanční škody za zrušenou OS Trutnov. Odpověď napíše prezident 

s tím, že žádost je již v současné době bezpředmětná. 
12/6 Sportovní komise prověří nabídku výpočetní techniky od firmy BENZINK a předloží prezídiu návrh. 
 

Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří  
 

 
Schválil: Ing. Novotný Jaroslav  
             Prezident ČMS CHPH  


