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Pokyn pro licencování koní od 1. 1. 2007 
  
 
Od 1. 1. 2007 dochází ke změně licencování koní. Namísto samostatného průkazu bude jako licence sloužit 
průkaz koně, do něhož bude vlepen samolepící štítek.    

NOVĚ REGISTROVANÍ KONĚ – subjekt vyplní na formuláři žádost o vystavení lic. průkazu koně a zašle 
ji na oblastní sekretariát spolu s kopií dokladu o původu koně a potvrzením o zaplacení poplatku na 
příslušné období. Oblastní sekretář zašle na sekretariát ČJF podklady, kde budou údaje zavedeny do 
databáze, bude vytištěn samolepící štítek a zaslán subjektu, za který je kůň registrován. Majitel koně vlepí 
samolepící štítek na poslední stranu průkazu koně, průkaz s vylepeným štítkem (nikoli štítek samotný) bude 
sloužit jako platná licence. 

ZMĚNY V LICENCI KONĚ – u koní, u nichž došlo ke změně subjektu nebo sportovního jména koně, 
požádá majitel koně o provedení změny stejně jako dosud prostřednictvím oblastního sekretariátu , kam 
zašle vyplněný formulář s uvedenou změnou. Sekretář zašle formulář na ČJF , kde bude v databázi změna 
zanesena, bude vytištěn štítek obsahující provedenou změnu a zaslán prostřednictvím subjektu majiteli koně 
ke vlepení. Štítek se změnou nahrazuje prodlužovací známku pro daný rok. 
U koní s ostatními změnami, jako jsou výžeh, popis, kastrace, majitel, příp. dolpnění původu, se změna 
hlásí pouze na Ústřední evidenci koní (na pracovišti, které vystavilo průkaz koně: ÚEK Slatiňany, Jockey 
Club ČR, Česká klusácká asociace).   

PRODLOUŽENÍ LICENCÍ – u koní, u nichž bude licence pouze prodloužena pro rok 2007 (bez dalších 
změn), musí žadatel předložit na oblastním sekretariátu žádost o prodloužení s údajem, za který subjekt je 
kůň registrován (slouží pro kontrolu údajů v databázi). Oblastní sekretář, po zaplacení poplatku za 
prodloužení, vytiskne pro příslušného koně samolepící štítek, který zašle subjektu, za který je kůň 
registrován. Majitel koně vlepí štítek do průkazu koně. 

LICENCE PONY – u pony bude každý rok (do stáří 8 let) vystaven na sekretariátu ČJF nový štítek a zaslán 
subjektu, za který je kůň registrován. Štítek bude obsahovat aktuální informaci o výškové kategorii, do 
které pony náleží. Tento údaj je aktualizován v databázi ČJF na základě pravidelného přeměřování. Štítek 
z aktuálního roku bude nahrazovat prodlužovací známku  (aktuální štítek = prodloužená licence). 

PRODLUŽOVACÍ ZNÁMKY – prodlužovací známka se bude do průkazu vlepovat jen tehdy, nebude-li 
v příslušném roce tištěn a do průkazu vlepen nový štítek (z důvodu změny subjektu, přeměření u pony, 
zavádění nového systému v roce 2007). Pokud bude štítek aktuální, bude rovněž dokládat zaplacení 
prodloužení licence pro tento rok. To znamená, že datum vytištění aktuálního štítku musí odpovídat 
registračnímu období pro příslušný rok (např. pro rok 2007: 1. 12. 2006 – 28. 2. 2007). V praxi budou tudíž 
prodlužovací známky vlepovány až od roku 2008. Prodlužovací známka – s vepsaným číslem licence – 
bude po uhrazení prodlužovacího poplatku zasílána subjektu, za který je kůň registrován. Majitel si ji vlepí 
sám do průkazu koně na poslední stranu pod štítek. 

SAMOLEPÍCÍ ŠTÍTEK – nově vystaveným samolepícím štítkem přelepte štítek předchozí. 

 

UPOZORNĚNÍ :  Štítky NELEPTE  do FEI pasů! 
  Staré (původní) licence neodevzdávejte! 

 
POZNÁMKY / NOTES / NOTE 

Štítek nalepte na poslední 
stranu průkazu koně 

zcela nahoru. 
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POPSANÁ POSLEDNÍ STRANA PRŮKAZU – pokud je poslední strana průkazu popsána (např. 
informacemi o odčervení koně, apod.) nebo pokud průkaz tuto stranu neobsahuje (eventuálně k tomu může 
dojít u koní s průkazy z některých zemí EU), štítek nalepte na zadní vnitřní plastovou stranu nahoru 
(u hřbetu). 
 

POZNÁMKY / NOTES / NOTE 

Ostatní údaje 

 

Pokud je poslední strana 
průkazu popsána 

informacemi, štítek nalepte 
do horní části na zadní 

vnitřní stranu průkazu koně 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


