
Zpráva o hospodaření OS ČMSCHPH Pardubice 

 

K datu 1. ledna 2012 disponovalo OS Pardubice finančními prostředky ve výši 718.840,31 Kč. 

V průběhu roku 2012 bylo přijato z titulu členských příspěvků jednotlivých závodících chovatelů 

celkem 601.665,-- Kč, z titulu přijatých úroků z běžného účtu u České spořitelny Kč 64,17 a z titulu 

ostatních příjmů Kč 46.175,96 Kč. Ostatní příjmy roku 2012 byly tvořeny přeplatkem za elektrickou 

energii ve výši 311 Kč a vrácením přeplatku dopravného za rok 2011 ve výši 45.864,96 Kč. 

Rozhodující výdajovou položkou jsou zaplacené výdaje za dopravu poštovních holubů ve výši 

370.439,20 Kč, režie OS ve výši 68.825,60 Kč a zaplacené výdaje na ocenění soutěží 2012 ve výši 

11.968,-- Kč. 

Celkový zůstatek finančních prostředků OS Pardubice činil k datu 31. 12. 2012 Kč 830 055.64 Kč, tzn., 

že došlo v průběhu roku 2012 k ročnímu přírůstku finančních prostředků ve výši 111 215.33 Kč. 

V začátku roku 2013 byly však zúčtovány některé položky, které věcně souvisí se závodní sezonou 

2012, a to zejména : 

- Opravy roštů přepravních boxů                                                     22 143,- 

- Poháry VČMDT                                                                                  12 000,- 

- Poháry OS Pardubice                                                                        27 917,- 

Celkem                                                                                                62 060,- 

Tzn., že přírůstek finančních prostředků po zohlednění výše uvedených výdajů z počátku roku a věcně 

souvisejících s rokem 2012 činil 49.155,33 Kč. Na tomto ročním přírůstku finančních prostředků se 

podílí i skutečnost, že naše oblastní sdružení zabezpečuje přepravu závodů na dlouhých tratích. Po 

vyloučení tohoto vlivu ve výši 25.385,-- Kč, by činil roční přírůstek finančních prostředků OS Pardubice 

částku ve výši 23.770,33 Kč. 

S ohledem na výše uvedené, lze konstatovat, že hospodaření OS Pardubice bylo v roce 2012 mírně 

přebytkové se zhoršující se tendencí. 

A nyní pár slov k vývoji nejdůležitějších složek hospodaření.  

Příjmy OS Pardubice jsou tvořeny zejména členskými příspěvky závodících chovatelů a z hlediska 

střednědobého vývoje mají tendenci k mírnému poklesu, v průběhu roku 2012 byl tento pokles 

citelnější. Bohužel, ani do budoucna nic nenasvědčuje obrácení tohoto trendu a vzhledem k úbytku 

závodících chovatelů musíme počítat s budoucím pozvolným poklesem příjmů z členských příspěvků 

závodících chovatelů. Tento jev se netýká pouze našeho oblastního sdružení, ale je jevem 

celorepublikovým a nutno konstatovat, že zatím nejsme schopni realizovat a dokonce ani vymyslet 

opatření, které by vedly k zastavení úbytku závodících chovatelů. 

Rozhodující výdajovou položkou zůstávají výdaje za dopravu našich holubů na závody. Vzhledem ke 

zvýšení ceny pohonných hmot došlo k mírnému zvýšení cen za ujetý kilometr. V současné době 

platíme za 1 kilometr na krátkých tratích 10,70 Kč bez DPH, na středních tratích a závodu Koblenz 

11,10 Kč za km a na ostatních dlouhých tratích 11,20 Kč za km bez DPH. 



Z hlediska ekonomické přiměřenosti jsme v roce 2012 neměli problémy s hospodařením na krátkých 

a dlouhých tratích. Na KT ujedeme, včetně svozu holubů, od 524 km /Chomutov/ po 715 km /Cheb/ a 

vzhledem k velkému počtu nasazených holubů jsou KT pro hospodaření OS rentabilní. Dlouhé tratě 

pořádáme v kooperaci s ostatními OS sdruženými do MDTVČ a i když najedeme velké množství 

kilometrů /od 2 043 km na Herbornu až po 2 979 km na Oostende/,  je celkové hospodaření na DT 

mírně přebytkové. Jiná byla v roce 2012 situace na středních tratích. Vzhledem k nízkému počtu 

nasazovaných holubů došlo k tomu, že příspěvky za nasazené holuby na 5ti středních tratích 

nepokryly ani náklady placené dopravci. To přispělo k rozhodnutí realizovat v roce 2013 u 5ti závodů 

na ST společnou dopravu s OS Trutnov, k odstranění ztrátovosti těchto závodů. Výhodou je, že vedle 

stejného dopravce máme s OS Trutnov i stejnou velikost přepravních boxů, tzn., že svoz a doprava 

bude probíhat bez nutnosti přehánění holubů a časových ztrát. I z hlediska umístění jednotlivých 

holubníků je pro nás OS Trutnov vhodným partnerem, a to zejména proto, že po oddělení OS Náchod 

závodí v OS Trutnov základní organizace, které jsou lokalizovány převážně v okolí Hradce Králové 

/Třebechovice pod Orebem, Puchlovice, Nový Bydžov, Nechanice/ a pouze ZO Hořice a ZO Jičín leží 

poněkud severněji. Z hlediska výsledkové listiny OS Trutnov byl v roce 2012 z prvních 14 chovatelů 

generálního mistrovství pouze 1 chovatel ze severněji ležící ZO Jičín, a to přítel Dušan Štěrba na 6 

místě výsledkové tabulky. 

Ostatní výdajové položky nevykazovaly v průběhu roku 2012 žádné výkyvy.  

Závěrem lze konstatovat, že hospodaření OS Pardubice bylo i v roce 2012 uspokojivé a vedle 

společné dopravy na ST není nezbytné přijímat jakákoli další opatření finanční povahy. 


