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Na základě výkladu nařízení Komise EU č. 2020/688 vznikly pochybnosti o přepravě 
poštovních holubů a startu mimo vlastní hranice členského státu. Vedení svazu proto předalo 
potřebné dokumenty k jednání místopředsedovi poslanecké sněmovny panu Tomáši 
Hanzlovi. Bohužel zatím jeho aktivita nebyla v současném mimořádném stavu úspěšná. 

FCI a další silné holubářské svazy tuto záležitost řeší a předběžné výsledky jsou 
pozitivní. Německý svaz na svých webových stránkách informoval členy o úspěchu v jednání 
o úpravu tohoto nařízení. 

 

„Vzhledem k tomu, že tato VO 2020-688 bude mít dopad na holubářský sport v 
členských státech, obrátilo se předsednictvo Svazu na předsedkyni Evropské komise 
paní Ursulu von der Leyen a spolkovou ministryni zemědělství paní Julii 
Klöcknerovou s upozorněním na nebezpečí pro holubářský sport. Tato výměna názorů 
byla aktivně a profesionálně provedena a podporována na odborné úrovni z 
Ministerstva zemědělství a životního prostředí Meklenbursko-Přední Pomořansko. 
Tato koordinovaná akce a úsilí evropských holubářských svazů v rámci FCI umožnily 
Evropské unii vypracovat návrh na zlepšení nařízení 2020/688 tak, aby holubářský 
sport zůstal v budoucnu životaschopný. Nyní lze předpokládat, že podle upraveného 
nařízení EU 2020/688 se původně plánovaná povinnost pobytu (21 dní) na přepravu 
holubů nevztahuje. I v případě, že na základě pozměňujícího nařízení budou například 
nutné dvoustranné dohody členských států, v nichž jsou přeshraniční starty 
poštovních holubů nutné, předpokládáme s oprávněně, že naš sport bude pokračovat 
obvyklým způsobem i v roce 2021 a dále - lze jej však stále provádět za podmínek 
Coronavirové pandemie, a tedy v souladu s požadavky hygienické nařízení.“  

 

Výňatek z Nařízení EU 2020/688 
 
Článek 68 - Zvláštní požadavky na přemísťování poštovních holubů na sportovní akce v 
jiném členském státě 
Provozovatelé přemístí poštovní holuby na sportovní akce v jiném členském státě pouze 
tehdy, splňují-li tato zvířata podmínky stanovené v článku 59. 
Článek 59 - Požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí 
Provozovatelé přemístí ptáky chované v zajetí jiné než papouškovité do jiného členského 
státu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky: 

a) zvířata nepřetržitě pobývala v registrovaném nebo uzavřeném zařízení od vylíhnutí 
nebo po dobu alespoň 21 dnů před odesláním; 

b) zvířata pocházejí z hejn, která nevykazují žádné klinické příznaky nákaz uvedených 
na seznamu pro daný druh ani podezření na ně; 

c) zvířata nevykazují žádné klinické příznaky nákaz uvedených na seznamu pro daný 
druh ani podezření na ně; 

d) v případě, že zvířata vstoupila do Unie ze třetí země nebo území či jejich oblasti, 
prošla karanténou v souladu s požadavky na vstup do Unie ve schváleném 
karanténním zařízení určení v Unii; 

e) v případě holubů jsou zvířata očkována proti nákaze virem newcastleské choroby a 
pocházejí ze zařízení, kde je prováděno očkování proti nákaze virem newcastleské 
choroby 

f)  …………….atd 



 

     

     
     
     
     

 

 


