
 

                                             Z á p i s  

                                 č. 6/2O19  
 
ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 03. 12. 2019 v restauraci FABRIKA v Humpolci. 
  
Přítomni: lng. Randjak Roman, lng. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Bastl Joset, Bortlová Dagmar,  
JUDr. Opatrný Pavel, Špilar Václav, Jochman Zdeněk, Zeman František, lng. Hlaváček Jiří  
 
Omluveni: Truhlář Aleš, Skrbek Marek, Lundák Pavel, kterého zastupuje člen revizní komise Zeman 

František 
 

Program:  
1/ Zahájení 
2/ Zprávy předsedů odborných komisí  
3/ Redakční rada časopisu Poštovní holub  
4/ Propozice CS soutěží a NZ 
5/ Propozice CV a Evropské výstavy Brno 2020 
6/ Informace k provedení změn ve Spolkovém rejstříku 
7/ Svazová dokumentace 
8/ Disciplinární řízení s J.Filipim 
9/ Informace o průběhu přípravy EV a CV Brno 
10/ Příprava jarní volební konference 
11/ Různé  
 

Jednání Prezídia zahájil a řídil Viceprezident svazu Ing.Randjak Roman, který přivítal přítomné a vzhledem k 
tomu, že nebyl podán žádný návrh na doplnění programu bylo přistoupeno k programu schůze.  
 
 

2/  Zprávy předsedů odborných komisí Prezídia  
2/1 Výcviková komise pracovala pod vedením Skrbka Marka. Zpráva nebyla předložena. 
2/2 Komise pro mládež pracovala pod vedením Filipiho Jana. Měla několik dobrých akcí na propagaci chovu 

poštovních holubů. 
2/3 JUDr. Opatrný Pavel informoval o návrzích standardní komise. Písemná zpráva je v příloze tohoto zápisu  

ze kterého vyplývá,  že komise bude požadovat na svoji činnost po zemských spolcích 25 000 Kč a 30 000 Kč 
od Prezídia.  
Prezídium dále schválilo jednohlasně posuzovatele pro CV : Ing. Kasal Václav, Novák Vladislav, Jonáš Jan, 

Ing. Sadil Stanislav, Mareš Karel, Čevela Vladimír, Šulák Karel, Gajdoš Josef, Ing. Výtisk Jaromír, Hrbáč 
Daniel a náhradník Rubeš Oldřich.   
Prezídium dále jednohlasně schválilo posuzovatele pro EV : Ing. Kasal Václav a Novák Vladislav a náhradníci 
Mareš Karel a Čevela Vladimír. 
2/4 Komisi veterinární a dopingovou vedl Truhlář Aleš. Zpráva nebyla předložena. 
2/5 Komisi konzultační a informační vedl Filipi Jan. Zpráva nebyla předložena. 
2/6 Komisi pro výpočetní program vedl Truhlář Aleš. Zpráva nebyla předložena. Bylo rovněž konstatováno, 

že Český a Moravskoslezký spolek dostal nabídku na výpočetní program od firmy BENZINK je třeba se tím v 
nadcházejícím období zabývat a zaujmout stanovisko.   
 
3/  Redakční rada časopisu Poštovní holub  
3/1 Viceprezident Ing. Randjak Roman podal zprávu, že časopis povede jako vedoucí redakční rady Ing. 

Novotný Jaroslav. Jednal s členy redakční rady, kteří jsou ochotni pokračovat.   
3/2 Pro rok 2019 jsou zajištěna dvě čísla. Pro další rok byly dohodnuty čtyři čísla. 
3/3  Pro konferenci je třeba posoudit cenu časopisu za jednotlivá čísla s ohledem na stále se zvyšující ceny 
poštovného.  
 

4/ Propozice CS soutěží a NZ 
Viceprezident Ing.Randjak Roman informoval, že Propozice Celostátních soutěží a Národních závodů jsou již 

na svazové www stránce.  



 

5/ Propozice CV a Evropské výstavy Brno 2020  
Propozice jsou rovněž na svazových www stránkách.  
 
6/ Informace k provedení změn ve Spolkovém rejstříku 
Po krátké diskuzi tajemník svazu Ing. Hlaváček Jiří konstatoval, že dle právní kanceláře i krajského soudu je 

třeba při každé změně použít z www.justice.cz  inteligentní formulář, kde provedete potřebné změny a 
dodáte potřebné přílohy a čestná prohlášení /ověřený podpis/. Změna musí být navrhována Hlavní spolkem s 

ověřeným podpise.  
 

7/ Svazová dokumentace  
Český spolek na své konferenci schválil pro předložení na svazovou konferenci požadavek snížení  počtu 
členů výboru MS a to na předseda + 2 členy a u RK MS na 2 členy. Dále snížení  nutného počtu chovatelů při 

zasazování holubů na závod z 5 na 4. 
 

8/ Disciplinární řízení s Janem Filipim 
8/1 Viceprezident Ing.Randjak Roman podrobně zhodnotil jednání Jana Filipiho a to ve vztahu k EV, 

průkazkám k rod. kroužkům a časopisu. Vzhledem k tomu, že tato situace byla již podrobně rozebrána v 

několika zápisech nebude rozebírána v tomto zápisu. Po dlouhé diskuzi navrhl Viceprezident s pověření 
konference MSS zákaz výkonu funkce na dobu 3 let /Disciplinární řád par.3, odst.1 písm. g/. 
8/2 Špilar Václav navrhuje za ČS napomenutí. 
Vicepresident, vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě a hlasováním došlo k 5 pro a 5 proti / Bortlová Dáša 

měla pověření od Truhláře Aleše a Skrbka Marka hlasovat pro 3 roky/ rozhodl hlas předsedajícího, že  

Prezídium předloží jarní konferenci návrh na zákaz výkonu funkce na dobu 3 let.  
 

9/ Informace o průběhu přípravy EV a CV Brno 
9/1 O průběhu přípravy EV a CV informovat Ing. Randjak Roman, který sdělil, že se zajišťují všechny 

potřebné úkony. K dnešnímu dni je zajištěna dotace od jednotlivých orgánů ve výši cca 550 000 Kč.   
9/2 Schválení pohárů pro Evropskou výstavu. Ing. Jakubec Jan informoval, že má poháry předběžně 

domluveny u firmy Kertész. Předal seznam oceněných. Kontrolu provede Bastl Josef. 

 
10/ Příprava jarní volební konference 
V současné době není určený termín jarní konference, ale předpoklad je tradičně koncem února 2020. 
 

11/ Různé 
 
11/1 Konference Českého spolku navrhla Ing. Vorlíčka Václava na Čestného člena svazu. 
11/2 Ing. Jakubec Jan informoval, že došla faktura od Belgického svazu za starty závodů v roce 2019 s tím, 
že celková suma 150 EUR + poplatky za platbu bude požadována po ČS 2 000 Kč, MSS 1 000 Kč a 1 000 Kč 

po Jihočeské kooperaci. Prezidium ukládá dotčeným orgánům vyrovnat finanční pohledávky. 
    
 

V Brně 11. prosince 2019  
 

Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří  
 
Schválil: Ing. Randjak Roman  
               Viceprezident ČMS CHPH  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justice.cz/


Dobrý den, 

 

vzhledem k mojí nepřítomnosti na jednání Prezidia ČMSCHPH dne 3.12.2019 

má pí. D.Bortlová můj osobní souhlas hlasovat ve věci DŘ s př. 

J.Filipim v souladu s usnesením (rozhodnutím) výboru MSSCHPH a to 

zákazem funkcí na všech úrovních svazu po dobu trvání 3 let. 

 

-- 

S pozdravem a přáním příjemného dne 

Aleš Truhlář 

 

tel.: 732 666 110 

e-mail:holubi@tiscali.cz 

www.paseka-truhlar.borec.cz 

Rychlá odpověď 

 

 

 

 

Z důvodu mé nepřítomnosti na jednání Prezidia ČMSCHPH dne 3.12.2019 

má pí. D.Bortlová můj souhlas hlasovat ve všech projednávaných záležitostech na tomto jednání za 

mou osobu. 

 

M. Skrbek 

 

 

 

Odesláno z mého chytrého telefonu Samsung Galaxy. 

 

 

 

 

 

 



 


