Zápis ze 72. zasedání VV ČJF, o.s. dne 20. 1. 2010
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, MVDr. Lucie Kalová, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát,
Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, Ing. Antonie Pellarová,
Mgr. Jaroslav Sedláček, Jiří Skřivan, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan Theimer, MUDr. Helena Žižková
Omluveni: Ivan Černoch, Ing. Radovan Šalek
Skoky
1. Seminář stavitelů parkurů s p. Sattlerem proběhne 12.-13. února 2010 v M. Lázních. Oblasti byly
požádány 15. 1. 2010 o delegování svých zástupců. Jedná se o oficiální akci ČJF v rámci
pravidelných školení funkcionářů, která slouží jako doškolování stavitelů parkurů dle nového
vzdělávacího systému ČJF (min. 1 školení za 4 roky). Z prostředků ČJF budou hrazeny náklady na
lektory, org. pracovníky, pronájem školicí místnosti a hala. Ostatní náklady si hradí účastníci
sami, event. jejich vysílající oblast.
2. Soustředění s Tjarkem Nagelem v rámci projektu Olympijské solidarity proběhnou 4.-7. 3. a 15.18. 4. 2010. Do 31. 1. 2010 manažer předloží kalkulaci na zajištění kurzu ve
vybraných jezdeckých střediscích, které vybere skoková komise. Manažer předložil seznam 14
juniorů a 8 mladých jezdců, kteří se soustředění zúčastní.
3. ME – děti/J/Y proběhne v termínu13.-18. 7. 2010 v Jardy (FRA). Realizační tým: Václav Drbal,
Petr Doležal, Miroslav Půlpán. Komise vypracuje jmenný seznam širšího výběru reprezentace.
Seniorská reprezentace: realizační tým Václav Drbal, Aleš Opatrný.
4. V sezóně 2010 jsou prioritou starty dětí, juniorů a ml. jezdců na ME. Seniorská reprezentace by
měla absolvovat 3-4 starty v Poháru národů při CSIO.
5. Ing. Pecháček projednal s pořadatelem CSIO Poděbrady složení organizačního výboru, který
pořadatel předloží do 31. 1. 2010.
Všestrannost
1. Komise spolupracuje s Legislativně-právní komisí na úpravě pravidel pro rok 2010.
2. Podle sdělení Českého olympijského výboru lze čerpat na každý program, který byl ČJF přidělen,
pouze jeden projekt. VV schválil přidělení programu Stipendium na zahraniční přípravu na OH
2012 pro projekt Jaroslava Hatly.
3. Manažer avizoval iniciativu Rakouské FN na pořádání středoevropského seriálu ve všestrannosti.
Projekt je v samém začátku a zatím nejsou známy podrobnější informace.
4. Ve dnech 15.-17. 1. 2010 se zúčastnili Ing. J. Pecháček, Ing. Michael Pejčoch a Bohuslav Rejnek
semináře bezpečnostních komisařů v Malmö (SWE). Zprávu doloží M. Pejčoch.
5. VV projednal zápis komise ze 10. 12. 2009.
Drezura
1. Školení s P. Hollerem proběhne v Hradišťku u Sadské 3.-5. 2. a 6.-8. 4. 2010. Rozeslání pozvánek
zajistí komise.
2. Ve dnech 30.-31. 3. proběhne ve Wroclavi (POL) mezinárodní školení trenérů. Komise
doporučuje účast Štěpánky Koblížkové a Karolíny Žižkové. VV schválí účast obou jmenovaných
poté, co budou známy podmínky účasti – ty zatím polská strana nezaslala.
3. VV schválil rozpis Českého drezurního poháru 2010.
Spřežení
1. Manažer informoval o své účasti na pracovní schůzce týkající se DAP, jež proběhla 16. 1. 2010
v Bratislavě.
2. Byla opravena a publikována úloha pro pony č. 10.
Pony
1. VV schválil seznam jezdců, kterým bude na základě výsledků na MČR 2009 převedena pony
licence na všeobecnou jezdeckou licenci.
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Reining
Disciplína nebyla projednávána pro nepřítomnost manažera.
Vytrvalost
1. Komise předložila požadavky na doprovodného jezdce pro handicapované soutěžící:
doprovodného jezdce může dělat osoba starší 18 let, člen ČJF s licencí (všeobecnou nebo jen pro
vytrvalost). Je nutné, aby měl kategorizaci minimálně stejnou nebo vyšší než jezdec, kterého
doprovází. VV tento návrh schválil, bude zapracován do pravidel vytrvalosti.
2. Dr. L. Kalová požádala o zveřejnění kontaktů na veterináře, kteří jsou na seznamu FEI. Sekretariát
zajistí zveřejnění těchto kontaktů na webu ČJF.
3. Komise navrhuje, aby se zkoušek pro rozhodčí, v případě, že budou zkoušeni kandidáti pro
vytrvalost, účastnil zkušební komisař za vytrvalost. Komise navrhuje K. Veselou, I. Rédlovou a R.
Nachtigala. Tato podmínka není součástí Vzdělávání v ČJF, nicméně pokud budou probíhat
zkoušky rozhodčích pro vytrvalost, VV bude jmenovat na návrh komise zkušebního komisaře.
4. VV projednal zápis komise ze 17. 1. 2010.
Voltiž
1. Ve dnech 20.-21. 2. proběhne ve Frenštátě p. R. seminář rozhodčích. Lektory budou M. Růžičková
a D. Blažek. ČJF uhradí náklady na lektory z položky výdaje na semináře funkcionářů.
2. VV vzal na vědomí zápis z CVI2* Vaulting Master Cup Paříž od Dr. Cinerové.
3. MČR v roce 2010 proběhne v Popradu (SVK) 27.-29. 8. jako společné mistrovství ČR a SR. Za ČR
je oficiálním pořadatelem TJJ Lucky Drásov, s nímž uzavře ČJF smlouvu o pořadatelství.
Všechny disciplíny:
1. Příprava WEG 2010
Před zahájením VV proběhla pracovní schůzka gen. sekretáře s manažery ( za účasti Václava
Drbala, Ing. Nory Hořické, MVDr. Lucie Kalové, Ing. Antonína Klauze, Ing. Jaroslava Pecháčka,
Ing. Vladimíra Šretra a B. Rejnka) týkající se přípravy na WEG 2010.
Byly projednány následující body:
- financování: přeprava na WEG 2010 bude stát 7 500 € na jednoho koně, pořadatel přepravu koní
ani jezdců nehradí, účastníci si tyto prostředky musí uhradit sami nebo sponzorsky. ČJF bude
moci ze svého rozpočtu uhradit zejména startovné (750 USD/1 kůň), event. další ostatní náklady
(příspěvek na oblečení, apod.).
Každý případný zájemce o start na WEG musí doložit prokazatelným způsobem zajištění
sponzorského příspěvku, příp. reklamní smlouvy na úhradu nákladů na přepravu jednoho koně
ve výši 200 000 Kč. Tyto finanční prostředky musí být poukázány na účet ČJF ještě před
podáním definitivní přihlášky.
- rozpis:
a) nutné věnovat pozornost veterinárním a dovozním podmínkám koní, Ing. Lomský vznese
dotaz na OV ohledně piroplazmózy – typ osvědčení, jaké konkrétní vyšetření, karanténa pro
všechny koně nebo jen s piroplazmózou, patří-li ČR do seznamu zemí s povinným
vyšetřením na piroplazmózu (z rozpisu není 100% jasné), jaká laboratoř může provádět test
na piroplazmózu (podklady připraví MVDr. L. Kalová)
b) Ing. F. Lomský zjistí, kdo hradí náklady na karanténu
c) Ing. F. Lomský udělá výtah veterinárních podmínek v češtině
- víza: byla do USA zrušena – každý účastník si musí vstup do USA vyřídit individuálně (nikoli
přes ČJF!). Přestože byla víza ke vstupu do USA zrušena, musí mít každá osoba k dispozici
povolení ke vstupu do USA, které vydává Velvyslanectví USA elektronicky – systém ESTA.
Více na http://www.viza-usa.cz/esta-bezvizovy-styk.html. Povolení ke vstupu na území USA
v systému ESTA si musí vybavit každá osoba samostatně. Upozorňujeme, že ke vstupu do USA
je nezbytnou podmínkou biometrický pas.
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2.

3.
4.
5.
6.

- sponzoři: ČJF oslovila několik sponzorů, zatím bez kladné odezvy. Pokud si budou sponzory
zajišťovat sami účastníci nebo komise, ČJF poskytne podklady a součinnost.
KMK 2010: Manažeři S, D, C souhlasí s podobou Zásad KMK 2010, jak je předložil SCHČT –
pouze drezura předložila připomínku ohledně specifikace vypisování úloh. GS projedná se
SCHČT.
VV projednal upravené STP 2010. Na příštím zasedání VV bude předložena definitivní podoba
STP 2010.
VV projednal delegování funkcionářů na MZ a MČR 2010, bude schváleno na příštím VV.
Hodnocení sezóny 2009 a plán 2010: Odevzdali všichni manažeři kromě voltiže.
Vyhlášení Koně roku v jednotlivých disciplínách se zúčastní tito zástupci VV ČJF: Ing. Theimer
– pony, Ing. J. Pecháček: voltiž, spřežení, všestrannost.

Ostatní
1. VV schválil zápis ze zasedání VV 9. 12. 2009.
2. GS předjednal účast zástupců českého jezdectví na CSI3*/CDI5* Pferd Intl. Mnichov 13.-16. 5.
2010 pro Show program. Účast přislíbili NH Kladruby n. L. se starokladrubským čtyřspřežím,
voltižní komise vybere voltižéry.
3. VV projednal čerpání rozpočtu 2009. Podle aktuálních údajů vše nasvědčuje tomu, že bude
dosažena úspora, s jejímž použitím se počítá v návrhu provizorního rozpočtu 2010.
4. Ing. Šretr komentoval seznam pohledávek ČJF – za poslední období došlo k jejich znatelnému
poklesu.
5. VV schválil pořádání kurzu rozhodčích v KV oblasti. Vstupní test proběhne 20. 2. 2010.
6. VV schválil účast Ing. J. Pecháčka a Ing. F. Lomského na zasedání FEI týkající se pravidel
Světového poháru ve skocích ligy Centrální Evropa (CEL), které proběhne 20. 3. 2010 v Talinnu
(EST).
7. VV schválil účast Ing. J. Pecháčka, Ing. F. Lomského a A. Kolářové na zasedání týkající se
ustanovení Evropského jezdeckého fóra (EEF), které proběhne ve Warendorfu (GER) ve dnech
16.-18. 2. 2010. Na programu dále budou tato témata: čistý sport, WEG 2010, dopad krize na
jezdecký sport, aktuální situace ve FEI.
8. VV schválil na návrh oblasti udělení čestných odznků J. Trojancovi, Ing. V. Vojáčkové a
I. Hrdličkové.
9. VV schválil na žádost SM oblasti jmenování Miroslava Holínka specializovaným rozhodčím pro
skoky.
10. VV neschválil účast českého zástupce na schůzce vedoucích výprav na WEG 2010, která se bude
konat 26. 4. 2010 v Lexingtonu (USA).
11. VV schválil tyto požadavky na pořadatele MZ, MČR a finále KMK: zajištění váhy na vážení
kamaší, přítomnost sanity (mimo finále KMK). Požadavky budou uvedeny do smlouvy
s pořadatelem o pořádání MČR a MZ.
12. VV vzal na vědomí termíny SCM v 1. pololetí 2010 (příloha č. 2).
13. ČJF požádá na FEI o prodloužení kvalifikace rozhodčího pro skoky a spřežení u Jiřího Kušky po
překročení věkové hranice 70 let.
14. Dne 14. 1. 2010 Ing. J. Pecháček a Ing. F. Lomský projednali se šéfredaktorem sportu Otakarem
Černým přenosy z jezdeckých soutěží v roce 2010. ČT přislíbila přenosy ze 7 závodů MČR/MZ.
15. VV projednal návrhy Dance and Jump a Equiservisu na spolupráci s ČJF. VV zatím neučinil
žádný závěr – bude kontaktovat přímo oba zájemce.
16. VV schválil s okamžitou platností směrnici náhrad pro tok 2010 (příloha č. 3).
17. SVS ČR vydala nové veterinární podmínky pro přesuny koní v roce 2010. Stanovené požadavky
se neliší od podmínek pro rok 2009 (viz příloha č. 4).
18. VV schválil prodloužení smlouvy o mediálně-výtvarné spolupráci s Vladimírem Valentou (studio
Vivart).
19. Legislativně-právní komise splnila úkol týkající se aktualizace dokumentů ČJF. Sekretariát zajistí
vydání dokumentů v podobě Bulletinu ČJF 2010.
20. Termíny zasedání VV v 1. pololetí 2010: 10. února, 10. března, 14. dubna, 12. května, 16. června.
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Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo

Úkol

Termín

úkolu

Zodpovídá

Nový termín
9. 12. 2009

J. Skřivan, manažer skoky

20. 1. 2010

Vydání aktuální brožury Dokumenty ČJF – aktualizace dokumentů

31. 12. 2009

Splněno,
vypouští se

Předložit kvalifikaci doprovodného jezdce – vytrvalost

21. 10. 2009

J. Skřivan, Dr. L. Kalová

20. 1. 2010

Splněno,
vypouští se

Specifikovat podmínky společného MR: ČR + SVK

9. 12. 2009

J. Skřivan, Ing. N. Hořická

20. 1. 2010

Roční projekt disciplíny

31. 12. 2009

J. Skřivan, všichni manažeři

10. 2. 2009

Dodat videomateriály + komentář, 5.-8. 9. 2009 Warendorf

31. 10. 2009

MUDr. H. Žižková

20. 1. 2010

Zaslat návrh STP 2010 – v elektronické podobě

18. 11. 2009

J. Skřivan, I. Černoch

bezodkladně

Předložit def. návrh Veter. pravidel se zaprac. připomínkami

18. 11. 2009

Splněno,
vypouští se

20. 1. 2010

Splněno,
vypouští se

Dotaz Ing. K. Šalkové – uvést do souladu pravidla reiningu,
odpovědět na dopis

20. 1. 2010

GS

10. 2. 2010

Splněno,
vypouští se

Odpovědět na dopis p. Hovjacké

20. 1. 2010

Ing. M. Theimer

10. 2. 2010

Doložit praxi M. Holínka

20. 1. 2010

Splněno,
vypouští se

20. 1. 2010

Splněno,
vypouští se

20. 1. 2010

Splněno,
vypouští se

Ing. Metelka
1/67

2/67

3/67

3/68

4/69

9/69

Legislativně-právní komise, GS
1/71

Dodat aktualizovaný seznam pony jezdců – převod licence
J. Skřivan, Ing. Šalek

2/71

3/71

4/71

GS, SM oblast
5/71

Doložit termín a program soustředění s p. Sattlerem
J. Skřivan, V. Drbal

5/71

Částečně
splněno, vráceno
k dopracování

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“
5/50

6/62

Stav plnění

Doložit návrhy na změny pravidel
manažeři
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Splněno,
vypouští se
Nesplněno:
voltiž
Splněno,
vypouští se
Splněno,
vypouští se

Nesplněno

Úkoly ze 72. zasedání:
Číslo

Úkol

Termín

úkolu

Zodpovídá

Nový termín

1/72

Projednat se SCHČT připomínky k Zásadám KMK

31. 1. 2010

GS
2/73

Zveřejnit kontakty na české FEI veterináře

10. 2. 2010

GS
3/73

Vydat Bulletin ČJF 2010 (dokumenty ČJF, ad.)

30. 4. 2010

GS
4/73

Zajištění smlouvy se SCHČT

31. 3. 2010

GS
5/73

Doložit zprávu ze semináře v Malmö, 15.-17. 1. 2010

10. 2. 2010

GS, M. Pejčoch
6/73

Váha, sanita: MČR, MZ, KMK (viz bod Ostatní, č. 11)
GS

Přílohy:
1. Seznam pony jezdců pro všeobecnou jezdeckou licenci
2. Termíny SCM v 1. pololetí 2010
3. Cestovní náhrady 2010
4. Veterinární podmínky 2010
Ing. F. Lomský, 20. 1. 2010
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31. 5. 2010

Stav plnění

Příloha č. 1

Žádost o převod licencí z umístění na MČR
Drezura
Pavlisová Michaela

8 až 12
E1500

135 cm

Drezura
NIKDO

8 až12

148 cm

13-16

148 cm

1.

Drezura
NIKDO

8až12
F3008
C0994
F3005
H3157
H3626
H3335
H3264

do 135 cm

1.
2.
3.
4.
9.
10.
11.

Skok
Siatková Anna
Boháčová Petra
Jandová Eliška
Bužková hana
Zatloukalová Marie
Saparová Inka
Podsklanová Barbora

8až12
c1232
b2946
e1372

148 cm

2.
5.
6.

Skok
Tůmová Šárka
Bařtipánová hana
Mráčková Ludmila

13-16
E1405

148 cm

8.

Skok
Trávníček Viktor

2.

Všestrannost
Grézl Tomáš

3.

Všestrannost
Dudová Monika

Umístění na MČR
1.

A

17.1.1998

(A)-N
A
A
A
(A)-N
A
A

25.7.1997
26.4.1998
19.3.1998
16.5.1997
28.7.1997
14.5.1998
10.3.1998

(A)-N
(A)-N
A

11.11.1997
15.5.1997
23.3.1998

(A)-N

11.6.1996

10až12
H3423

A

12.12.1998

13až16
H3421

(A)- N

27.8.1996
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Příloha č. 2

7

Příloha č. 3

SMĚRNICE ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
o cestovních náhradách
:
Část I.
Úprava výše cestovních náhrad pro zaměstnance ČJF a zaměstnance sdružených subjektů ČJF
Čl. 1
Rozsah platnosti
Směrnice upravuje poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnanců ČJF, zaměstnanců
sdružených subjektů ČJF, včetně pracovníků, kteří jsou vůči ČJF činní na základě dohod o pracovní činnosti a
dohod o provedení práce (dále jen zaměstnanci). Směrnice je vnitřním předpisem ČJF, který vychází ze zákona
č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.
Čl. 2
Rozsah náhrad
Zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu náleží:
a) náhrada jízdních výdajů,
b) náhrada prokázaných výdajů na ubytování,
c) náhrada výdajů na stravování (dále jen stravné).
Čl. 3
Výše náhrad a jejich úhrada
1. Náhrada jízdních výdajů
a) Zaměstnancům se uhradí prokázané výdaje ve výši cen hromadné dopravy (železnice, autobus).
b) Zaměstnancům se uhradí prokázané výdaje za použití místní hromadné dopravy.
c) Zaměstnancům se uhradí, při použití vlastního vozidla, jízdní výdaje proplacením sazby ve výši 5,50
Kč za 1 km. Při použití osobního auta s přívěsem na koně, nebo nákladního auta – sazba dohodou.
2. Náhrada prokázaných výdajů za ubytování se poskytne zaměstnancům v prokázané výši.
3. Stravné
a) Při pracovních cestách zaměstnanců na území České republiky se poskytne stravné v následující výši:
•

58 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

•

88 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

•

138 Kč, trvá-li pracovní cesta více jak 18 hodin.

b) Při pracovních cestách zaměstnanců do zahraničí se výše stravného řídí ustanoveními vyhlášky
Ministerstva financí vydané podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.
Část II.
Úprava výše cestovních náhrad na základě členství a výkonu funkce v ČJF
a sdružených subjektů ČJF
Čl. 4
Rozsah platnosti
1. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících se sportovní
činností, s výkonem dobrovolných funkcí v rámci ČJF, případně souvisejících s jinou účastí na akcích
pořádaných ČJF (dále jen cestovní náhrady).
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2. Podle směrnice se poskytují cestovní náhrady osobám, které nejsou zaměstnanci ČJF. Směrnice se tak
vztahuje na činovníky ČJF, registrované sportovce ČJF a členy ČJF (dále jen členové).
3. Směrnice je vypracována v souladu se stanoviskem Ministerstva financí ČR čj. 15/99 366/2006-153 ze dne
5. 1. 2007.
Čl. 5
Rozsah náhrad
Členům vyslaným na pracovní cestu náleží:
a) náhrada jízdních výdajů,
b) náhrada prokázaných výdajů na ubytování,
c) náhrada výdajů na stravování (dále jen stravné).
Čl. 6
Výše náhrad a jejich úhrada
1. Náhrada prokázaných jízdních výdajů
a) Členům se uhradí prokázané výdaje ve výši cen hromadné dopravy (železnice, autobus).
b) Členům se uhradí prokázané výdaje za použití místní hromadné dopravy.
c) Členům se uhradí, při použití vlastního vozidla, jízdní výdaje proplacením sazby ve výši 5,50 Kč za 1
km. Při použití osobního auta s přívěsem na koně, nebo nákladního auta – sazba dohodou.
2. Náhrada prokázaných výdajů za ubytování se poskytne členům v prokázané výši.
3. Stravné
a) Při pracovních cestách členů na území České republiky se poskytne stravné v následující výši:
•

58 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

•

88 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

•

138 Kč, trvá-li pracovní cesta více jak 18 hodin.

b) Při pracovních cestách členů do zahraničí se výše stravného analogicky upravuje podle příslušných
ustanovení vyhlášky Ministerstva financí vydané podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník
práce.
Část III.
Závěrečná ustanovení
Čl. 7
1. V ostatních případech se náhrada cestovních výdajů řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce, a ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, především § 4 odst. 1 písm. k), §
6 odst. 7 písm. a) a odst. 10 písm. b).
2. Zrušuje se směrnice ČJF ze dne 1.dubna 2009.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 20.ledna 2010.

Schváleno VV ČJF dne 20. 1. 2010

9

Příloha č. 4

Veterinární podmínky pro přesuny koní
na svody v roce 2010
1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský
zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8, části 5
vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence
hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v
souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně
označené v souladu s touto vyhláškou.
2. Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 17 vyhlášky č.
136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a
osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských
společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.
3. Dále musí být v průkazu uvedeno, že :
a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze
(chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu,
b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření
nesmí být starší 24 měsíců,
c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen,
d) kůň pocházející z členské země EU, musí splňovat požadavky § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o
veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích
zemí (směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun
koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí).
e) kůň pocházející ze třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z
nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie a je doprovázen veterinárním osvědčením pro dočasný
dovoz registrovaných koní na dobu kratší 90 dnů a splňuje požadavky § 63 až § 65 vyhlášky č. 382/2003
Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze
třetích zemí (směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun
koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí).
4.

V případě dostihů a závodů musí být výše uvedené dokumenty k dispozici pro potřeby státního
veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v době 1,5 hod. před začátkem závodu,
kterého se kůň účastní.

5.

Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před konáním závodů a vytvoří podmínky
pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod.

6. Veterinární přejímku koní provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel svodu pro celou
dobu konání akce. Jeho jméno, datum a čas přejímky nahlásí odpovědná osoba nejpozději 7 dnů před
konáním svodu na KVS.
7.

Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení přejímky seznam koní, účastnících se
svodu, kde bude uvedeno:
− jméno koně
− majitel koně
− datum a čas vyložení koně z dopravního prostředku
− číslo veterinárního osvědčení a země původu koně (u koní ze zahraničí)
− po ukončení přejímky si pořadatel nechá tento seznam od soukromého veterinárního lékaře potvrdit a
uchová ho pro případ kontroly po dobu 1 roku.
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8. Závodů se nesmí zúčastnit koně, kteří ve stanovené době neprošli veterinární přejímkou.
9. Veterinární dozor provede KVS ………………………..
10. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně očištěny, popřípadě
ošetřeny protiplísňovým prostředkem a dezinfikovány.
11. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny.
12. Tyto veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu.
13. Schválený řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení České jezdecké federace, o.s. č.j. 9795/2007-10001
ze 3. dubna 2007.
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