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Co je potřeba udělat před pořádáním závodů 

 
 

Tento pokyn se týká záležitostí schvalování závodů úřady. Schvalování kalendáře a rozpisů a 
pořádání závodů  probíhají dle pravidel ČJF.  
 
Závody jsou podle zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Veterinární zákon) 
považovány za svod zvířat. Veterinární zákon pod pojmem „svod zvířat“ rozumí soustředění 
zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde zejména o trhy se zvířaty, 
výstavy nebo přehlídky zvířat, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže. Pro tyto akce jsou 
stanovovány veterinární podmínky, které jsou nezbytné, aby s konáním akce mohla vydat 
souhlas příslušná obec.  
Pořadatel se musí písemně obrátit na místně příslušnou krajskou veterinární správu, 
popřípadě na Městskou veterinární správu Praha, aby pro příslušný svod stanovila 
veterinární podmínky. Tento požadavek platí shodně jak pro závody národní, tak i 
mezinárodní.  
 
Podle zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Zákon na ochranu zvířat proti 
týrání) a vyhlášky č. 192/2004 Sb. je každý pořadatel svodu povinen příslušnému orgánu 
veterinární správy předložit spolu se žádostí o stanovení veterinárních podmínek též "Řád 
ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat", který musí být schválen 
Ústřední komisí pro ochranu zvířat (ÚKOZ). Řád ochrany zvířat ČJF byl schválen dne 
3. 4. 2007 pod č.j. 9795/2007-10001. 
  
Řád se vztahuje na následující svody: 
 

a) jezdecké závody, na nichž jsou konány soutěže řízené ČJF  
b) ostatní akce jezdeckého charakteru, konkrétně veřejné tréninky a terénní lovecké jízdy, 

které jsou organizovány přímo ČJF nebo jejími subjekty (tj. jezdeckými kluby 
registrovanými v rámci ČJF). 

      
Veterinární podmínky vycházejí ze zásad ochrany zdraví zvířat a ochrany před šířením nákaz. 
Jsou stanoveny Krajskou veterinární správou podle aktuální nákazové situace. Může se jednat 
o požadavky na účastníky, aby při svodu doložili potvrzení o klinickém, popřípadě 
laboratorním vyšetření zvířete, potvrzení o vakcinaci proti stanoveným nákazám, apod. 
Případně, aby předložili veterinární osvědčení o nákazové situaci, které pro tyto účely vydává 
v případě mezikrajských nebo mezinárodních akcí příslušná krajská veterinární správa v místě 
původu zvířete.  
 
Žádost o stanovení veterinárních podmínek musí být podána písemně a stanovení 
podmínek je sděleno též písemnou formou. V žádném případě se nelze spolehnout na pouhé 
ústní sdělení. Orgány státního veterinárního dozoru kontrolují splnění veterinárních podmínek i 
podmínek ochrany zvířat a při jejich nesplnění mohou závody ukončit.  
 
Podmínky ochrany zvířat mají zajistit zvířatům v souladu s předpisy příslušnou požadovanou 
péči a pohodu a vyloučit provádění takových činností, které by zvířatům mohly způsobovat 
utrpení.  
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POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI: 
 
Žadatel musí, s ohledem na místo pořádání, písemně požádat o stanovení veterinárních 
podmínek místně příslušnou krajskou veterinární správu nebo Městskou veterinární 
správu v Praze, která je podle § 22 zákona na ochranu zvířat orgánem ochrany zvířat. 
 
Žádost by měla být podána nejméně. 2 měsíce před konáním svodu – nezapomeňte, že po 
stanovení veterinárních podmínek musíte žádat o povolení ještě obec! 
Žadatel, který je členem České jezdecké federace, uvede v žádosti o stanovení veterinárních 
podmínek adresované Krajské veterinární (popřípadě Městské v Praze) správě: 
a)  název a sídlo (jde-li o právnickou osobu) nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt (jde-li o 

fyzickou osobu) 
b) jméno osoby, která odpovídá při přípravě a průběhu svodu za dodržování a kontrolu Řádu  

na ochranu zvířat. Tou je zpravidla pořadatel. Pokud sám pořadatel není touto osobou, 
jmenuje odpovědnou osobu, tzv. pořadatele pro ochranu zvířat (viz. č. 3 Řádu). 

c)  druh závodů (např. skokové, drezurní, apod.),  
d) dobu a místo konání závodů . Doporučujeme přiložit rozpis závodů . 
d)  druh zvířat (sportovní koně), které se zúčastní závodů  
e) prohlášení, že je členem České jezdecké federace s tím, že průběh závodů bude 

zabezpečen v souladu s Řádem ochrany zvířat ČJF č.j. 9795/2007-10001, který je dostupný 
na www.cjf.cz (Veterinární info).  

 
Splnění výše uvedených podmínek je nezbytné pro podání následné žádosti, kterou 
předkladatel musí předložit místně příslušné obci se žádostí o souhlas s pořádáním 
veřejného vystoupení nebo svodu zvířat. 
 
Formulář žádosti naleznete na webových stránkách (Veterinární info).  
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Příloha: Seznam závodů, u nichž požádala ČJF v roce 2006 o stanovení 
veterinárních podmínek jakožto na závody s mezinárodní účastí. 
 

Seznam mezinárodních závodů zařazených do kalendáře FEI - 2006 
datum konání úroveň místo konání 

14/04 - 16/04/06 CSI1* Praha (CZE) 

20/04 - 23/04/06 CAI 4-A Kladruby nad Labem (CZE) 

20/04 - 23/04/06 CAI 2-A Kladruby nad Labem (CZE) 

20/04 - 23/04/06 CAI 1-A Kladruby nad Labem (CZE) 

20/04 - 23/04/06 CAIP 2-A Kladruby nad Labem (CZE) 

20/04 - 23/04/06 CAIP 1-A Kladruby nad Labem (CZE) 

13/05 - 14/05/06 CVI2* Brno Tetcice (CZE) 

13/05 - 14/05/06 CEIOYJ3* 120km Zabreh na Morave (CZE) 

27/05/06 CRI1* Nova Amerika (CZE) dohlášeno na SVS 9.3.2006 

16/06 - 18/06/06 CSI1* Hradec Kralove (CZE) 

16/06 - 18/06/06 CSI1* Hradec Kralove (CZE) 

16/06 - 18/06/06 CSI1* Hradec Kralove (CZE) 

16/06 - 18/06/06 CDI3*[-W] Brno (CZE) 

16/06 - 18/06/06 CDIY Brno (CZE) 

07/07 - 09/07/06 CSIJ-B Heroutice (CZE) 

07/07 - 09/07/06 CSIP-B Heroutice (CZE) 

14/07 - 16/07/06 CAI[-W] Nebanice (CZE) 

14/07 - 16/07/06 CAI-A 2 Nebanice (CZE) 

14/07 - 16/07/06 CAI-A 1 Nebanice (CZE) 

14/07 - 16/07/06 CAIP 4-A Nebanice (CZE) 

14/07 - 16/07/06 CAIP 2-A Nebanice (CZE) 

04/08 - 06/08/06 CH-EU-YR-C Pardubice (CZE) 

04/08 - 06/08/06 CIC2* Pardubice (CZE) 

18/08 - 20/08/06 CSI1* Podebrady (CZE) 

18/08 - 20/08/06 CSIY-B Podebrady (CZE) 

18/08 - 20/08/06 CSIJ-B Podebrady (CZE) 

25/08 - 27/08/06 CDI3*[-W] Marianske Lazne (CZE) 

25/08 - 27/08/06 CDIJ Marianske Lazne (CZE) 

07/09 - 10/09/06 CSIO4*-[W] Poděbrady (CZE) 

15/09 - 17/09/06 CIC1* Kolesa (CZE) 

15/09 - 17/09/06 CH-EU-YR-E Zabreh na Morave (CZE) 

15/09 - 17/09/06 CH-EU-J-E Zabreh na Morave (CZE) 

01/12 - 03/12/06 CSIY-B Brno (CZE) 

01/12 - 03/12/06 CSIJ-B Brno (CZE) 

01/12 - 03/12/06 CSIP-B Brno (CZE) 

08/12 - 10/12/06 CDI1* Brno (CZE) 

08/12 - 10/12/06 CSI1* Brno (CZE) 
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Seznam národních závodů 2006 s mezinárodní účastí 

datum konání úroveň místo konání 
25/3 CDN Plzeň - Bory 

29/04 CDN Praha - Přední Kopanina 

08/04 - 09/04 CSN Praha - Cís.ostrov 

14/04 - 16/04 CSN Praha - Cís.ostrov 

15/04 CSN Most 

30/04 CDN Praha - Přední Kopanina 

22/04 - 23/04 CSN Ostrava - Stará Bělá 

22/04 - 23/04 CDN  Nebanice (Cheb) 

06/05 - 07/05 CSN Plzeň 

06/05 - 07/05 CSN Most 

06/05 - 07/05 CSN Brno Veveří 

06/05 - 07/05 CDN  Karlovy Vary - Stará Role 

07/05 CDN Brno - Soběšice 

13/05 - 14/05 CDN Plzeň - Bory 

13/05 CSN  Všemily (Děčín) 

13/05 - 14/05 CSN  Karlovy Vary - Stará Role 

19/05 - 21/05 CSN Ostrava - Stará Bělá 

02/06 - 04/06 CAN  Jeníkov (Hradec Králové) 

27/05 - 28/05 CSN Ostrava - Stará Bělá 

03/06 - 04/06 CDN Praha - Přední Kopanina 

10/06 - 11/06 CDN Brno - Soběšice 

10/06 - 11/06 CSN  Karlovy Vary - Stará Role 

17/06 - 18/06 CDN  Karlovy Vary - Stará Role 

24/05 - 25/05 CSN Most 

01/07 - 02/07 CDN  Nebanice (Cheb) 

22/07 - 23/07 CDN Plzeň - Bory 

29/07 - 30/07 CSN Ostrava - Stará Bělá 

05/08 - 06/08 CSN  Všemily (Děčín) 

19/08 - 20/08 CDN  Karlovy Vary - Stará Role 

25/08 - 27/08 CNC Humpolec 

26/08 - 27/08 CSN Most 

10/09 CDN Brno - Soběšice 

16/09 CDN Praha - Přední Kopanina 

30/09 - 01/10 CSN Opava 

07/10 - 08/10 CSN Opava 

08/10 CSN Praha - Cís.ostrov 
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