
Všeobecné pokyny k vycestování do zahraničí k účasti na závodech : 
 

 

1 Všichni koně musí být doprovázeni platným průkazem koně (FEI pas nebo Průkaz koně 

vydaný ÚEK Slatiňany po 1.1.2004 s identifikační kartou (přebalem) FEI, nebo na 

národní závody v zahraničí Průkaz koně vydaný ÚEK Slatiňany, který musí obsahovat 

náležitosti § 6 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, s odkazem na zákon č. 

154/2000 Sb., plemenářský zákon. Podrobnosti jsou stanoveny ve vyhlášce Mze č. 

136/2004 Sb., která také upravuje označování a evidenci koní.  

2. V průkazu musí být uvedeno, že kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného 

výrobcem vakcíny a je v imunitě proti  influenze (chřipce koní). Pozor – u chřipky koní je 

pro mezinárodní  závody požadováno očkování 1x za půl roku – viz materiál na těchto 

stránkách. Doporučená je vakcinace proti tetanu. 

Co se týká laboratorních vyšetření je vždy nutné se řídit požadavky pořadatele. V rámci 

EU nejsou všeobecně předepsána, ale pořadatel si může do rozpisu své požadavky 

upřesnit, to znamená, že může vyžadovat vyšetření např. na infekční anemii,  nebo hřebčí 

nákazu s negativním výsledkem.   Proto majitelům koní, kteří cestují do zahraničí 

doporučujeme,  aby si nechali  základní sérologická vyšetření udělat.  Vyhnou se tak i 

případné časové tísni , pokud pořadatel zvláštní požadavky na vyšetření mít bude .     

V rámci EU musí být plněny požadavky ve vztahu k hospodářství  původu - § 19 vyhlášky 

Mze č. 382/2003 Sb. 

3.   V rámci EU musí být koně doprovázeni atestem (výběr podle cílové země) EU – 2004/04 

– EQU.B (angl-česká verze) nebo EU – 2004/05 – EQU.B.NA (angl-němec-česká verze), 

nebo EU – 2004/05 – EQU.B.NF (čes-němec-francouzská verze), nebo EU – 2004/05 – 

EQU.B.NI (čes-němec-italská verze)  -  (soubory  pdf  90_426_B,   90_426_B_NA , 

90_426_B_NF,  90_426_B_NI na těchto stránkách, ). Dále je nutné prostudovat rozpis 

závodů - Veterinární aspekty B, zda pořadatel nemá zvláštní požadavky na veterinární  

podmínky ( viz bod 2).   

4. Při výjezdu mimo EU je pořadatel závodů přijímací země upřesnit a zaslat své veterinární 

požadavky s rozpisem na ČJF (pokud se jedná o mezinárodní závody) a vybavení 

závodníků zajistí ČJF.  Při soukromých výjezdech na národní závody v zahraničí si musí  

účastník tyto náležitosti opatřit sám. 

5. Při všech cestách musí mít dopravce koní kamionem vyplněn „ Transport plan“ ( viz 

soubor transport_plan na těchto stránkách). Pokud cesta trvá déle než 8 hodin musí jej mít 

vyplněn i individuální přepravce (1-2 koně v přívěsu). Doporučujeme však mít vyplněn 

tento plán při všech delších cestách.   

6. Aktuální veterinární informace můžete nalézt též na www.svscr.cz 
 

 

 

http://www.svscr.cz/

