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1. Závodní sezóna starých holubů 

 
1.1. Program závodního plánu starých holubů byl dodržen. U několika závodů jsme využili 

NMS. Svoz probíhal dle upraveného plánu bez nutnosti přehánět, překládat, nasazené 
holuby.  

1.2. Vzhledem k letošním klimatickým podmínkám se členové výboru domluvili na nutnosti 

nastavení podmínek pro napájení holubů během svozu a přepravy na KT. Zároveň 
apelují na funkcionáře MS a vedoucí ZS, aby dbali na dodržování počtů nasazených 

holubů do boxů dle příslušných doporučení ZŘ (doporučená plocha na holuba). 
1.3. Na základě vyslechnutých názorů chovatelské veřejnosti z našeho OS, výbor OS 

diskutoval o vhodnosti vypouštěcího místa Krajková – Květná. 
1.4. Vzhledem k stále neukončené letové sezóně informoval předseda RK o došlých 

protokolech o provedených kontrolách. Neshledal žádných pochybení, 3 MS ještě 

neprovedly stanovený počet kontrol. 
1.5. Kladně byla hodnocena práce výpočtáře OS. Ten ale několikrát včas neobdržel 

potřebné podklady od MS a tak nemohl spočítat a zveřejnit výsledky v obvyklý den. 
1.6. Objednávky ročenek 2018 zaslat jednateli OS do konce září 2018. 

1.7. Žádost z MS CHPH Staré Ždánice, chovatel Miroslav Vojtěch. Výbor OS jednohlasně 

schvaluje vrácení částky 2467,- Kč za sezónu starých holubů z důvodu vážných 
zdravotních problémů uvedeného chovatele a neúčasti na závodech. 

1.8. Žádost MS Čistá o částečnou kompenzaci – zrušení požadavku za platbu přihlášených 
holubů u nenasazených závodů v sezóně starých holubů z důvodu nedokončené 

sezóny vyvolané onemocněním holubů u chovatelů tohoto MS výbor OS po 

projednání zamítl. 
 

2. Závodní sezóna holoubat 
 

2.1. Diskuse členů výboru o vhodnosti rozložení tréninků do delšího časového úseku. Dbát 
na dodržení minimální teploty + 10 °C pro vypuštění holubů, obzvláště holoubat. 

2.2. Závod holoubat, Chomutov 1, 1. 9. 2018.  

2.2.1. Výbor OS se pečlivě zabýval událostmi tohoto závodu. Hlavní příčinu vypuštění 
holoubat a následných ztrát holoubat výbor OS shledal v nedostatečné komunikaci 

mezi startéry a dopravcem OS a následné nepochopení instrukcí řidičem. Z toho 
důvodu bude přistoupeno v dalších závodech k opatření, které zabrání tomu, aby se 



podobná situace v budoucnosti opakovala. Holubi nebudou nikdy puštěni dříve, než 

řidič obdrží SMS s jasně a stručně daným pokynem ke startu holubů v daném čase.  
2.2.2. Na místě startu byl k dispozici pověřený zástupce schváleného startéra, jelikož startér 

se v době konání závodu nacházel mimo území ČR. Toto není výjimečná situace. 
2.2.3. Startovní komise i řidič dopravního prostředku si jsou plně vědomi svého podílu na 

těchto událostech a litují ztráty holoubat všech účastníků závodu.  

2.2.4. Členové startovní komise se všem chovatelům omlouvají a v dané situaci nechají na 
chovatelích, delegátech podzimní konference, aby rozhodli o jejich dalším 

pokračování v této roli.  
2.2.5. Výbor OS rozhodl o zrušení požadavku platby za nasazená holoubata na závod 

holoubat Chomutov 1, konaný dne 1.9. 2018. Platby za skutečně nasazená holoubata 

na dalších uskutečněných závodech a nácvicích letového plánu holoubat dále 
zůstávají v platnosti. 

2.3. Výbor OS schvaluje hostování chovatelů J. Šafranka a M. Javůrka v závodech 
holoubat našeho OS. 

2.4. O pokračování v letech dle závodního plánu holoubat bude rozhodnuto po zjištění 
zájmu o nasazování na další závody. 

 

3. Otevřené body, došlá pošta 
 

3.1. Stížnost pana Bohumila Filipiho a dalších členů MS Česká Třebová na nevyčištěné 
boxy a neoprávněné použití dopravního prostředku OS CHPH Pardubice. MS Přelouč 

provedl řádné vyčištění všech boxů uložených v garáži v Přelouči. Vyslechnutím 

dopravce bylo zjištěno, že vzhledem k vzájemnému využívání přepravních prostředků 
OS a MS Vysoké Mýto, nebylo dle jeho názoru potřeba řešit, který prostředek použije 

pro konání nácviku MS Vysoké Mýto.  Pro dopravce je nejjednodušší použití 
prostředku, který má momentálně k dispozici. Z tohoto důvodu bude potřeba uzavřít 

s MS CHPH Vysoké Mýto dohodu o vzájemném používání dopravních prostředků. 
Předložené znění dohody je dle členů výboru v současné podobě nevhodné. Její znění 

bude přepracováno podle připomínek. 

3.2. Žádost MS Čistá o odpuštění části platby za nenasazené holuby na závody starých 
holubů z důvodu propuknutí nákazy neštovicemi v daném MS. Výbor OS zamítá 

žádost MS Čistá o odpuštění plateb. 
3.3. Vyúčtování výstavy OS. Předseda RK požaduje přepracování vyúčtování dle jím 

zaslaných instrukcí. Z toho důvodu výbor cítí potřebu příště jednoznačněji 

specifikovat požadavky na pořadatele výstavy OS. Zájemci o pořádání letošní výstavy 
OS nechť zašlou svou žádost o pořádání výstavy jednateli OS na email 

milan.heglas@email.cz v termínu do 15.10. 2018. 
3.4. Vyhodnocení závodů a mistrovství MDTVČ a MKSTVČ je v plánu na první polovinu 

října. Bude upřesněno. 

3.5. Garáž v majetku OS. Bylo podáno přiznání k zaplacení daně z nemovitosti. Odkup 
pozemku se stále řeší. Byla zkontrolována střecha objektu a bylo konstatováno, že 

střecha je v tak špatném stavu, že bude potřeba celková rekonstrukce. Cenová 
nabídka od osloveného dodavatele byla zaslána členům výboru a také k prostudování 

RK. 
3.6. Diskusní příspěvky na internetové stránce ecoteam.cz (pan Pilař a B. Filipi). Jako 

reakci na příspěvky uvedené v diskusi na tomto webu, obdržel předseda OS, pan 

Tomáš Bouška, dopis od pana Bohuslava Sedláka. Přílohou tohoto dopisu byl i zápis z 
členské schůze MS Vysoké Mýto , konané dne 30.4. 2018, kde členové MS CHPH 

Vysoké Mýto potvrzují, že pan Bohuslav Sedlák byl tímto MS řádně navržen do funkce 
v OS CHPH Pardubice. Výbor OS navrhuje a doporučuje osobní urovnání sporu mezi 

dotčenými chovateli.  

3.7. Registrace MS. Místním spolkům jsou navrženy 3 možnosti, které jsou přílohou tohoto 
zápisu. Žádáme funkcionáře jednotlivých MS našeho OS, aby do konce září zaslali na 

mailto:milan.heglas@email.cz


emailovou adresu tajemníka jejich stanovisko a označili variantu, která je pro ně 

nejpřijatelnější. S registrací MS v případě potřebné pomoci vám poradí předseda RK, 
pan Bohuslav Sedlák. 

3.8. Předseda RK na základě rozporu ve svazových dokumentech a platným NOZ 
opakovaně upozorňuje na neplatnost přijetí nových členů do MS bez registrace. Bude 

kontaktována RK ČMS CHPH. 

3.9. Archivace dokumentů byla vyřešena. Je potřeba odstranit nesrovnalosti z inventury 
boxů. Seznamy chovatelských týmů budou s účinností od roku 2019 uloženy jak u 

výcvikáře, tak i u tajemníka OS. 
3.10. Předseda OS obdržel razítka pro jednotlivé MS. Jejich distribuce se předpokládá na 

podzimní konferenci OS formou výdeje s písemným potvrzením převzetí. V případě 

nutné dřívější potřeby se obraťte na předsedu OS a bude řešeno individuálně.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Zapsal: Milan Heglas dne 9. 9. 2018 

Schválil: Tomáš Bouška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Splnění úkolů ze zprávy revizní komise schválené na jarní konferenci 
2017, která uložila místním spolkům dořešit registraci spolku nebo 
evidenční strukturu s výborem OS. 

 
Neregistrované místní spolky mají tyto možnosti: 

 
-zaregistrovat místní spolek do rejstříku spolků a být plnohodnotným spolkem se všemi právy a 

povinnostmi vyplývajícími ze stanov svazu, řádů a NOZ. 

 
-nezaregistrovat místní spolek, členové spolku se stanou jednotlivě nebo hromadně členy 

zaregistrovaného spolku se všemi právy a povinnostmi člena ČMSCHPH. Neregistrovaný spolek se 
stane nasazovacím střediskem, které zřizuje Oblastní spolek jako dosud. 

 
-neregistrovaný spolek neprovede žádnou změnu (nezaregistruje se, členové nebudou členy 

jiného spolku), přestanou být spolkem. Stávající členové budou dál členy ČMSCHPH se všemi 

povinnostmi. Můžou fungovat dál jako nasazovací středisko, které zřizuje Oblastní spolek. 
Nemůžou hlasovat o otázkách Oblastního spolku na oblastních konferencích. Delegáty na oblastní 

konferenci podle stanov volí členové registrovaných místních spolků. Zástupce nasazovacího 
střediska se může konference účastnit jako host, s hlasem poradním. 

 

Náklady na registraci: 
-pobočné spolky, tedy i místní jsou po dotazu u krajském soudu od poplatků nadále osvobozeny, 

tedy za provedení registrace se neplatí 
-s žádostí o registraci musí být doloženy požadované ověřené doklady (zápis z volební schůze o 

zvolení funkcionářů a RK spolku, souhlas vlastníka nemovitosti s adresou spolku, souhlas členů 
spolku se zvolením do funkce). Na všechny doklady, mimo zápis ze schůze jsou tiskopisy. 

Ověření všech dokladů a podpisů, které provádí Mě - obecní úřad jsou pro účel registrace spolků 

rovněž bez poplatků. 
Registrace spolků, až na administrativní práci, je proto zcela zdarma. 

 
Zaregistrované spolky jsou ze zákona osvobozeny od podávání daňového přiznání a placení daní. 

Podmínkou je, že nevyvíjejí žádnou podnikatelskou činnost. 

 
Přijímat nové chovatele za členy ČMSCHPH může podle platných stanov a NOZ pouze 

zaregistrovaný místní spolek. Pokud nezaregistrovaný místní spolek získá zájemce - chovatele o 
členství v ČSCHPH, přijmout ho muže nejbližší zaregistrovaný místní spolek od místa jeho 

bydliště. Po přijetí se stane členem některého nasazovacího střediska. 

 
Ukončením činnosti zaregistrovaného spolku se musí provést jeho likvidace a výmaz z rejstříku 

spolků. Likvidace spolku je administrativně trochu náročnější. V současné době stojí cca 2000,-Kč. 
(poznámka: Likvidace spolku je asi také osvobozena od poplatku. Je to oficiálně neověřená 

informace. Musí být učiněn dotaz na KS.) 
Do ukončení likvidace za spolek zodpovídá statutární orgán, členové výboru. 

 


