
 

                                             Z á p i s  

                                 č. 3/2O20  
 
ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 16. 06. 2020 v restauraci FABRIKA v Humpolci. 
  
Přítomni: Ing. Novotný Jaroslav, Lundák Pavel, RSDr. Uherek Zdeněk, Ing. Randjak Roman, lng. Jakubec 

Jan, Hrudka Václav, Bortlová Dagmar, JUDr. Opatrný Pavel, Husák Petr, MVDr. Polášek Martin, Svoboda 

Oldřich. Ing. Hlaváček Jiří 
 

Omluveni: Uherek Miloslav 
 

Program:  
1/ Kontrola úkolů z minulé schůze 
2/ Zprávy z pracovních komisí  
3/ Příprava CV 
4/ Propozice CV – soutěž OS 
5/ Zrušení Olympiády v Rumunsku 
6/ Nedostatky volebního roku 
7/ Registrace místních spolků 
8/ Podněty k nedodržování závodního řádu 
9/ Evidence EKS 
10/ Různé 
 

 

Jednání Prezídia zahájil a řídil prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav, který přivítal přítomné a vzhledem k 
tomu, že nebyl podán žádný návrh na doplnění programu bylo přistoupeno k programu schůze.  
 
1/  Kontrola úkolů z minulé schůze  
1/1 Založit na Facebooku svazový profil ČMS CHPH. Úkol splněn. Bortlová Dagmar si vyhledala 3 

spolupracovníky. V rámci Katovického memoriálu zajistila účast tři TV. Dále upozornila na skutečnost, že při 
nahlášení zalétlého holuba u nechovatele se setkává s tím, že potom oslovený chovatel se chová necitlivě a 

dochází k tomu, že veřejnost potom má špatný obraz o našich členech. Proto prezídium žádá všechny 
funkcionáře, aby s tímto problémem seznámili členskou základnu. 
1/2 Zvážit strukturu www stránek. Tato oblast bude řešena po závodní sezoně. 
1/3 V oblasti Časopisu požádal Ing. Novotný Jaroslav o spolupráci a aby se všichni členové Prezidia zapojili a 

vyprodukovali min. Jeden článek za rok. Toto je průběžně plněno. 
1/4 V oblasti mládeže bylo dohodnuto s komisí posuzovatelů, že vzhledem ke zdravotní situaci v ČR bylo 
dohodnuto, že navrhované setkání mládeže bude odloženo o rok. 
1/5 Prověření všech startovacích míst. Vše prověřeno a změny byly promítnuty do přehledu na www 
stránkách svazu. Oficiální razítko nebylo u startovacího místa Poděbrady. Tajemník zajistil a poslal.  
1/6 Zasedání FCI proběhlo bez účasti zástupců ČMS CHPH. Podrobná zpráva, ze zasedání, byla uveřejněna v 

časopise. Na podzimní zasedání FCI pojedou Ing. Novotný Jaroslav, MVDr. Polášek Martin a Ing. Krejzek 
Rostislav. 
1/7 Vzhledem k tomu, že letošní rok není Olympiáda, není třeba provádět antidopingovou kontrolu. MVDr. 
Polášek Martin bude nadále komunikovat s cílem zajistit finančně přijatelnou laboratoř. ŘV Českého spolku 

zajistí tým dvou pověřených osob na provádění odběru vzorků, proškolí MVDr. Polášek. 
1/8 Mistrovství světa Rumunsko, Portugalska. Úkol zajištěn. 
1/9 Aktualizace posuzovatelů. RSDr. Uherek Zdeněk informoval, že schůze posuzovatelů se uskuteční v 

červenci 2020 a bude dohodnut nový systém činnosti komise posuzovatelů. Bude provedena podrobná 
aktualizace seznamu posuzovatelů a všichni podepíší, že souhlasí se zveřejněním kontaktních údajů. 
1/10 Návrh na odměňování členů Prezidia přednesl Ing. Jakubec Jan. Navrhuje vyplácet paušálně 100 Kč 
měsíčně, jako náhradu komunikačních nákladů členům prezídia mimo prezidenta a pokladníka. Rovněž 

navrhuje stejný paušál pro předsedu ÚRK.  Výplata jednou ročně v prosinci, resp. v lednu. Prezident pobírá 

paušální úhradu za používání soukromého telefonu, internetových sítí a dalších komunikačních prostředků ve 
výši 1.000 Kč měsíčně. Pokladník a tajemník má neomezené volání od O2 ve výši 350 Kč měsíčně. Hlasováno: 

pro jednohlasně. 



 

V průběhu jednání se dostavil pan Hanzel Tomáš místopředseda poslanecké sněmovny. Vzácného hosta 
přivítal prezident Ing. Novotný Jaroslav a poděkoval za mimořádnou pomoc při konání Středoevropské 

výstavy v Brně a v současnosti i při corona krizi. Pan Hanzel Tomáš poděkoval za vřelé přivítání. Závěrem 
svého projevu zmínil, že by se podzimní jednání prezidia mohlo konalo v Praze v poslanecké sněmovně.   
 

2/  Zprávy z pracovních komisí  
2/1 Zprávu z komise standardní přednesl RSDr. Uherek Zdeněk. V krátkosti seznámil prezídium s představou, 

jak budou pracovat. Všechna podstatné bude upřesněno na schůzce posuzovatelů, která se bude konat na 
začátku července. Z jednání bude zápis, který bude zveřejněn na www stránkách svazu.   
JUDr. Opatrný doplnil, že po konzultaci je navrhován termín pro pracovní schůzku, a to v Brně 06.07.2020. 

Odsouhlaseno. 
Prezident Ing. Novotný Jaroslav doporučuje, aby pracovní schůzky posuzovatelů byly společné se 

slovenskými kolegy. 
2/2 Ke sportovně veterinární komisi promluvil MVDr. Polášek Martin.  
- jednak zaokrouhlování času doletu – výklad prezídia – zaokrouhlování na celé vteřiny dolů 
- návrh změn Celostátních soutěží /15 závodů – 5K, 5S a 5D/ 
- připravují se změny aukce na webu svazu, které budou pro rok 2021 zpracovány sportovní komisí 
 
3/ Příprava Celostátní výstavy 
Informaci o CV podal RSDr. Uherek Zdeněk. Výstava se připravuje v Hluku. Zadavatelem je Prezídium. 
Vedoucí organizačního výboru byl zvolen ŘV MSS RSDr. Uherek Zdeněk a všichni členové ŘV MSS. Je třeba 

připravit rozpočet a ten bude projednáván na podzimním jednání prezídia.  
 
4/ Propozice CV – soutěž OS  
4/1 Propozice zajistí ŘV MSS a budou předloženy Prezídiu na schválení. Je však třeba se zamyslet nad tím, že 
řada OS z Čech otočila závody na východ a plnění soutěží bude problematické. Jsou tři varianty. První je 

nechat podmínky tak jak jsou, ale již minulá CV ukázala, že OS nenaplní všechny soutěže. Druhá by byla 
zrušení soutěže OS. Prezident Ing. Novotný Jaroslav navrhuje ponechat 14 ks jako doposud, ponechat 

nesoutěžící: 1ks H standard ročník 2020, 1ks He standard ročník 2020, 1 ks H výkon za život, 1ks He výkon 

za život. 10 ks soutěžících – 1ks H standard, 1ks He standard a ostatních 8 ks v kategorii sport ponechat na 
libovůli každé OS. Do soutěže se započítávat body z prvních 30 ks z každé kategorie. 
4/2 Dále bylo konstatováno, že v rámci CV v Hluku bude vystavována kategorie Standard bez limitu. Je třeba 
však připravit korektní výběr této kategorie. 
 

5/ Zrušení Olympiády v Rumunsku 
Prezident informoval, že byla zrušena Olympiáda v Rumunsku, která se měla konat v lednu 2021. Olympiáda 

je přesunuta na leden 2022 a to opět do Rumunska. 
 

6/ Nedostatky volebního roku  
Stížnost na OS Pardubice, který nabyl schopen zvolit předsedu revizní komisi. Žádný kandidát nedostal 
potřebný počet hlasů. Dále není možné, aby místopředseda byl zároveň pokladníkem, protože v případě, že 

místopředseda zastupuje předsedu nemůže zároveň dělat pokladníka. Viz Stanovy. Případ předán Českému 
spolku k dořešení. 
 
7/ Registrace místních spolků 
7/1 MS Libochovice zastoupený Mgr. Musilem Petrem požádal o pomoc při zápisu do spolkového rejstříku. S 

panem magistrem byl probrán celý postup a požádáno o dodání potřebných dokumentů. Zatím svaz 
potřebné dokumenty neobdržel.  
7/2 Dále Prezídium upozorňuje, že registrované spolky musí provádět změny u rejstříkovém soudu, aby 
zapsaná skutečnost odpovídala posledním volbám. 
 

8/ Podněty k nedodržování závodního řádu 
Jednalo se o to, že byly vydávány výsledky, které odporovaly ZŘ a to min. vzdálenost 95 km a vyškrtávání 

hostujících chovatelů. Dále bylo porušování ustanovení o hostování. Případ předán Českému spolku k 
dořešení. 
 
9/ Evidence EKS 
Prezident Ing. Novotný Jaroslav informoval o možnosti přenosů dat ze závodu. Pro toto rozhodnutí je třeba 

pořídit soupis všech EKS, které jsou v ČR. Máme nabídku od firmy BENZING. Pro toto posouzení je třeba se 



spojit se slovenskými kolegy, kde tento systém již částečně funguje. Dále je třeba se spojit s výrobci EKS 

projednat potřebné úpravy. Úkolem pro sportovní komisi je zajistit evidenci všech používaných EKS a 
instalovaných software. Tabulka k vyplnění bude zaslána všem OS. Termín bude do konce sezony. 

 
10/ Různé 
 

Prezídium podpoří pana Pavla Bartla na pokrytí škod při povodni. Jednohlasně odsouhlaseno 20 000 Kč.  
  
 
V Humpolci 16. června 2020  
 

Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří  
 

Schválil: Ing. Novotný Jaroslav  
                prezident ČMS CHPH  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


