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Doplňující ustanovení v dostihovém provozu pro rok 2017
1. Obecné podmínky:

a) Tato Doplňující ustanovení byla vydána k doplnění ustanovení Dostihového řádu o pořádání dostihů dne 8. 3. 2017
b) Cvalové dostihy jsou zařazeny do pěti kategorií. Dostihy, kterým byl přiznán statut NL, L nebo Gd, jsou dostihy I. kat.
c) Koně zahraničních majitelů mohou startovat ve všech dostizích, ve kterých splňují podmínky stanovené propozicí
dostihu a těmito Doplňujícími ustanoveními
d) Vyjmenované platby v dostihovém provozu tj. vydání nebo prodloužení dostihových licencí, registrace stájí,
dostihových barev a koní do dostihových stájí, minimální jízdné, podíl trenérů a jezdců na výhrách koní, poplatky za
povolení dle DŘ a sankce za porušení DŘ a DU je možno provádět pouze prostřednictvím Zúčtovacího centra (ZC).
Ostatní platby ve prospěch a na účet Jockey Clubu ČR lze hradit prostřednictvím ZC pouze po domluvě s pověřeným
pracovníkem JC ČR.
e) Majitelská prémie je obnos uvedený v propozici, rozdělený pro jednoho až tři umístěné, který obdrží majitelé koní
tuzemského chovu nejlépe umístěných na platných místech.
Majitelské ani chovatelské ani jiné prémie (bonusy) nejsou součástí ceny dostihu, ani celkové výhry nebo celkového
zisku koně a koně proto nejsou za získané prémie penalizováni.
f) Členové Rady JCČR jsou pověřeni kontrolou dostihových zařízení, při provádění kontroly se prokazují odznakem Rady
JCČR.
g) Rovinové dostihy Jarní cena klisen, Velká jarní cena, České derby, Oaks, St.Leger, Velká cena Prahy, Velká cena českého
turfu, Svatováclavská cena, Cena zimního favorita a Cena zimní královny jsou otevřeny pouze pro anglické plnokrevníky
z uznaných plemenných knih a NTB registru. Od r. 2017 jsou klasické dostihy otevřeny pouze pro hřebce a klisny.
2. Povinnosti pořadatele:
a) Pořadatel předloží JCČR závaznou verzi termínů dostihových dnů a návrh propozic dostihů dle pokynů JCČR. Návrh
propozic pro překážkové dostihy předkládaný pořadatelem musí být schválen ČASCH.
b) Pořadatel nebo jeho statutární zástupce svým podpisem potvrdí, že bude bez výhrad respektovat Dostihový řád
a ostatní předpisy vydané JCČR a uzavře s JCČR Smlouvu o zajištění dostihového provozu. Bez uzavření této
smlouvy nelze pořádat dostihy.
c) Pořadatel se zavazuje dodržovat exkluzivitu názvů dostihů: názvy klasických dostihů, Memoriál Vlastimila Smolíka,
Memoriál Dr. Frankenbergera, Velká květnová cena, Cena Jezdectví, Zlatý pohár, Cena Jockey Clubu, Lázeňská
míle, Cena zimního favorita, Cena zimní královny, Cena prezidenta republiky, Velká cena Prahy, Velká cena
českého turfu, Svatováclavská cena, Gerschův memoriál, Velká pardubická steeplechase, Cena Labe, Cena Vltavy,
Memoriál kpt. Rudolfa Poplera, Cena ČASCH, Stříbrná trofej, Křišťálový pohár, Zlatá spona tříletých, Prvomájová
steeplechase, Velká mostecká steeplechase, Velká slušovická steeplechase.
d) Pořadatel je povinen dodržet předepsané veterinární podmínky a upozorní majitele v organizačních ustanoveních nebo
jiným vhodným způsobem na termín (den a čas), kdy bude zajištěna veterinární služba pro přejímku při vykládce koní.
Dále zabezpečí provádění kontroly identity dostihových koní před startem dostihu.
e) Celková cena dostihu je dělena na pět platných míst: 50% - 23% - 15% - 7% - 5% vyjma dostihy s dlouhodobými
přihláškami a kvalifikačních dostihů pro Velkou pardubickou, ve kterých může být celková cena dostihu dělena na sedm
míst: 40% - 22% - 14% - 10% - 7% - 4% - 3%
f) Pořadatel uvede v organizačních ustanoveních telefonní spojení na osobu, která je oprávněná přijmout ohlášení
neúčasti koně v dostihu (DŘ § 302 d) v den konání dostihů mezi 9:00 - 10:00 hod (bez uvedení důvodu a sankce).
g) Pořadatel zajistí, aby mohla Dostihová komise v nutném případu (ležící kůň nebo jezdec v dostihové dráze) zastavit
dostih výrazným zvukovým signálem (siréna). O charakteru signálu budou jezdci předem informováni.
h) Pořadatel rovinových dostihů na závodišti kategorie A zajistí vyznačení čtyřistametrových úseků pro měření mezičasů
takovým způsobem, aby označení bylo dostatečně viditelné ze stanoviště cílové kamery.
i) Slavnostní přehlídka může být vypsána pouze v dostizích vyjmenovaných v bodu 2 c.

3. Povinnosti majitele dostihové stáje a trenéra:
a)
b)

Majitel, jeho zástupce nebo trenér je povinen ohlásit tajemníkovi změny v DP nejpozději 1,5 hod před plánovaným
startem prvního dostihu.
Majitel, jeho zástupce nebo trenér je povinen předložit zástupci pořadatele (dostihovému tajemníkovi nebo službu
konajícímu veterináři) Průkaz koně k ověření veterinárních záznamů nejpozději 1,5 hod před plánovaným startem
dostihu, kterého se kůň účastní, není-li Krajskou veterinární správou ve veterinárních podmínkách pro dané
závodiště stanoveno jinak. V této době již dotčený kůň musí být fyzicky přítomen na závodišti. Kůň, jehož totožnost a
veterinární záznamy nelze ověřit, bude z dostihu vyloučen. Takto vyřazený kůň bude posuzován jako nezdůvodněně
škrtnutý.

2
c)
d)
e)

Majitel, trenér nebo jejich zástupce je povinen zúčastnit se předávání cen v korektním oděvu. Jezdec je povinen
zúčastnit se předávání cen v dresu majitele vítězného koně.
Má-li majitel registrovaný JCČR koně registrovaného zahraniční dostihovou autoritou (trénovaného v zahraničí) je
tento kůň posuzován jako kůň zahraniční a může se zúčastnit dostihů, které jsou pro zahraniční účastníky otevřeny,
za podmínek, které platí pro účast koní zahraničních majitelů.
Jestliže majitel angažuje do dostihu jezdce, jemuž vydala licenci zahraniční dostihová autorita, je povinen vyžádat si od
příslušné zahraniční autority potvrzení o platné licenci, aktuální kariéře a o beztrestnosti nejpozději
k termínu uzávěrky OSK, dále musí nahlásit údaje jezdce pro zúčtovací centrum (adresa atd.) - bez těchto náležitostí
nebude jezdec na OSK přijat.

4. Zahraniční majitel:
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)

Žádost o registraci dostihové stáje zahraniční fyzické nebo právnické osoby musí být doložena souhlasem zahraniční
dostihové autority podle státní příslušnosti žadatele.
Zahraničnímu majiteli bude dle platných právních předpisů z výher odečtena srážková daň, pokud nedodá daňový
domicil. Plátce DPH musí dodat při první přihlášce VAT number.
Na koně zahraničních majitelů, kteří jsou registrováni Jockey Clubem ČR (trénované na území ČR držitelem tuzemské
licence trenéra dostihových koní) je pohlíženo jako na koně českých majitelů.
Přihlašovatel koně (majitel, trenér ap.) registrovaného zahraniční dostihovou autoritou je povinen v přihlášce uvést
kompletní údaje o koni pro zavedení do databáze (pokud již v ČR nestartoval) a uvést nezbytné údaje pro Zúčtovací
centrum o majiteli a trenérovi (na stránkách www.dostihyjc.cz jsou tiskopisy pro přihlášky a OSK a bankovní detaily).
Bez výše uvedených náležitostí je přihláška neplatná. Do uzávěrky přihlášek nebo do termínu posledního škrtání musí
přihlašovatel dodat JCČR kompletní dostihovou kariéru koně s aktuálním handicapem nebo mezinárodním
hodnocením, potvrzenou řídící dostihovou autoritou v příslušné zemi a zabezpečit u ní dodání RCN tj. Potvrzení pro
start v zahraničí k termínu OSK. Kariéru koně je přihlašovatel povinen aktualizovat k datu OSK.
Jestliže zahraniční majitel angažuje do dostihu jezdce, jemuž vydala licenci zahraniční dostihová autorita, je povinen
si od příslušné zahraniční autority potvrzení o platné licenci, aktuální kariéře a o beztrestnosti nejpozději
k termínu uzávěrky OSK, dále musí nahlásit údaje jezdce pro zúčtovací centrum (adresa atd.) - bez těchto náležitostí
nebude jezdec na OSK přijat.
Koně registrovaní dostihovou autoritou Slovenské republiky nemusí mít při startu v ČR RCN a dostihová kariéra koně
je požadována pouze tehdy, startoval-li kůň mimo území ČR a SR.
Údaje pro Zúčtovací centrum jsou však povinné.
Pro koně registrované zahraniční autoritou v rovinových dostizích platí, že v dostizích s penalitami platí pravidla dle čl.
10 A a 10 B, zatímco v handicapech platí pravidla dle čl. 10 C a 11.
Majitelům koní registrovaných zahraniční dostihovou autoritou bude odečteno 5 % z vyhrané částky na náklady spojené
s účastí zahraničního koně.

5. Podmínky pro registraci dostihových koní
a)
b)

Všechny náležitosti pro registraci dostihových koní se řídí metodikou "Hlášení v dostihovém provozu" - VČT 4/2017.
Dostihový kůň musí být zaregistrován do stáje nejméně 14 dnů před podáním první přihlášky do dostihu.
Všechny náležitosti pro registraci importovaných koní se řídí pokyny k registraci importovaného koně – VČT 4/2017.

6. Podmínky pro start jezdců a povinnosti jezdce při startu v zahraničí:
a)

b)

c)
d)

Jezdci, jezdci žáci a jezdci amatéři, kteří mají dostihovou licenci vystavenou zahraniční dostihovou autoritou, mají
hmotnostní jezdeckou úlevu dle platných pravidel v ČR, avšak pouze v případě, že dodají na JCČR oficiální
aktuální jezdeckou kariéru potvrzenou autoritou, která jim vydala jezdeckou licenci a svoje čestné prohlášení o
počtu aktuálně dosažených vítězství (zvlášť pro rovinové a překážkové dostihy). Bez předložení těchto dokladů
nebude jezdci úleva poskytnuta. Tyto doklady nemusí předkládat jezdci, kterým licenci vystavila slovenská
dostihová autorita.
Cizí státní příslušníci dlouhodobě angažovaní trenéry s tuzemskou licencí musí požádat JCČR o vydání jezdecké
dostihové licence. Žádost je nutno doložit mimo jiné potvrzením řídící dostihové autority země, která vydala poslední
jezdeckou licenci, o vrácení licence, o beztrestnosti a o dosavadní jezdecké kariéře. Od osob ze zemí mimo EU je navíc
vyžadována ověřená kopie povolení k pobytu v ČR a pracovního povolení.
Pokud jezdec, který je držitelem tuzemské dostihové licence, zvítězí v zahraničí na koni, který není registrovaný jako
dostihový JC ČR, je povinen vítězství ohlásit nejpozději následující pracovní den Jockey Clubu ČR v případě, že v
daném druhu dostihu (na rovině nebo na překážkách) ještě nedosáhl 50 vítězství.
Minimální jízdné profesionálních jezdců dle DŘ § 149 (bude propláceno prostřednictvím ZC):
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e)

f)
g)

rovinové dostihy
překážkové dostihy
kat. III. - V.
kat. I. a II.
kat. III. - V.
kat. I. a II.
Jezdec 50 a více vítězství
500 Kč
900 Kč
600 Kč
1000 Kč
Jezdec do 50 vítězství
350 Kč
900 Kč
450 Kč
1000 Kč
Jezdec-žák
175 Kč
450 Kč
225 Kč
500 Kč
Poplatek ve prospěch SČADJ za angažovaného jezdce amatéra je ve stejné výši jako za jezdce žáka, v dostizích pro
jezdce amatéry nebudou poplatky odváděny. V případě vítězství nebo umístění koně s amatérským jezdcem bude ve
prospěch SČADJ odvedeno 5 % z příslušné ceny dostihu, tato částka bude odváděna na příslušný účet spravovaný
Jockey Clubem ČR v rámci Zúčtovacího centra a bude použita na financování dostihů vypsaných pro jezdce amatéry.
Rozdělení cen za vítězství a umístění v dostizích probíhá následujícím způsobem:

majitel vítězného nebo umístěného koně – 90% z příslušné části ceny dostihu

jezdec vítězného nebo umístěného koně – 5% z příslušné části ceny dostihu

trenér vítězného nebo umístěného koně – 5% z příslušné části ceny dostihu
Do ceny dostihu nejsou započítávány majitelské ani jiné prémie.
Trenéři pověřeni AČTJ doporučovat vydání dostihových licencí: Holčák František, Chaloupka Jiří, Luka Václav ml.,
Neuberg Filip, Olehla Čestmír, Popelka Stanislav, Sůrová Pavlína, Váňa Josef st.
Mladý jezdec
Pro překážkové dostihy - jezdec, který nedosáhl 50 vítězství na překážkách

7. Snižování počtu startujících koní
maximální počty startujících koní:
Závodiště
Rovina
Praha
16 boxy
Karlovy Vary
12 boxy
Mimoň
12
Most
16 boxy
Pardubice
12 boxy
Benešov
Brno-Dvorska
Kolesa
Lysá/L
Netolice
Slušovice
Světlá Hora

12
12 (boxy)
12
14 (boxy)
12
12 boxy
10

p.p.
14
Otočné umělé skoky 14
12
18 Živé ploty
3l. 14
4+ 16
12
14
10

stch
14
18
16
12, nad 4000 m 14
14
14
16
16
16
14

stch c.c.

4 l., 4 a 5 l. 16
4+ ,5+,6+ 20; L 25

a)
b)

Kůň, který startoval a nemá stanovený handicap, je považován za koně s nejnižším handicapem.
Nemá-li kůň handicap v ČR, bude mu handicaperem přidělen eliminační handicap pouze pro potřebu
snižování počtu startujících koní. Handicaper musí obdržet od majitele (trenéra)
ba) aktuální dostihovou kariéru potvrzenou zahraniční dostihovou autoritou
bb) hodnocení handicapera ze zahraničí, potvrzené zahraniční dostihovou autoritou, jestliže kůň takového hodnocení
dosáhl, nebo mezinárodní klasifikaci
Je-li třeba stanovit eliminační handicap, handicaper jej stanoví do 24 hodin před OSK a zveřejní jej na internetu.
Změní-li se k termínu OSK výše eliminačního handicapu na základě dosažených výsledků (start koně po uzávěrce
přihlášek), handicaper tuto změnu zveřejní na startovní listině a internetu.
Jestliže handicaper nemá dostatek podkladů pro stanovení eliminačního handicapu, je kůň považován za koně bez
handicapu.
c) V dostizích s dlouhodobými přihláškami (JCK, VJC, Derby, Oaks, StL, VP) budou eliminováni všichni oznámení koně
dle DŘ § 281 a), avšak 60 % startovních míst je rezervováno pro koně majitelů registrovaných JCČR (tj. při šestnácti
startovacích boxech 10 míst, při dvanácti startovacích boxech 8 míst).

8. Penalizování koní a výpočet hmotnosti
a)

Penality jsou koním počítány za penalizační období ke dni startu.
Penalizační období:
- do 30. 6. 2017 vždy od 1. dne stejného měsíce 2016 (tzn. např. pro všechny dubnové dostihy 2017 „od 1.4.2016“).
- od 1.7. 2017 vždy od 1. dne následujícího měsíce 2016 (tzn. např. pro všechny srpnové dostihy 2017 „od 1.9.2016“).
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b)
c)

d)

e)

Za výpočet hmotnosti v dostizích mimo handicapy odpovídá osoba, která koně do dostihu přihlašuje. Oprava chybně
vypočítané hmotnosti na přihláškách musí být provedena písemně do termínu OSK.
Oprava chybně vypočteného hmotnostního zatížení: každou žádost o opravu bude DK řešit v řízení o přestupku
(dle DŘ § 457), a to i v případě, bude-li žádost podána podle § 290 DŘ. DK provede šetření dle dostupných informací
a odpovědnou osobu postihne odpovídající sankcí, případně postoupí případ Pořádkové komisi. Žádosti o opravu může
být vyhověno pouze v těchto případech:
ca) vznikl-li chybný údaj chybou zpracovatele startovní listiny a byl-li údaj na OSK v souladu s propozicí a ostatními
ustanoveními DŘ. V takovém případě DK povolí opravu hmotnostního zatížení na údaj uvedený v OSK,
cb) mohlo-li by bez opravy dojít k diskvalifikaci koně.
V případech nevyjmenovaných v předchozích odstavcích ponese kůň hmotnost uvedenou ve startovní listině
V překážkových dostizích I. – III. kat. jsou počítány zvlášť penality za steeplechase cross-country a zvlášť za ostatní
překážkové dostihy. V dostizích IV. a V. kat. jsou koně penalizováni za všechny překážkové dostihy dohromady,
s výjimkou překážkových dostihů čtyřletých, ve kterých se penality zvlášť za steeplechase cross-country a zvlášť za
ostatní překážkové dostihy rozlišují i v dostizích IV. kategorie.
Minimální hmotnost v rovinových dostizích je stanovena na 48 kg, v překážkových dostizích na 60 kg.

9. Přepočtová tabulka cen získaných v zahraničí:
STÁT
Evropská unie
Dánsko
Chorvatsko
Kanada
Maďarsko
Norsko
Polsko
Srbsko
Švédsko
Švýcarsko
USA
Velká Británie

MĚNA
Euro
Dánská koruna - DKK
Kuna
Kanadský dolar - CAD
Forint - HUF
Norská koruna - NOK
Zlotý - PLN
Srbský dinár - RSD
Švédská koruna - SEK
Švýcarský frank - CHF
US dolar - USD
Libra - GBP

r. 2015

r.2016
28,00
3,70
3,65
20,00
0,09
3,10
6,50
0,25
3,00
28,50
24,00
35,50

r. 2017
27,00
3,60
3,50
19,00
0,09
3,00
6,30
0,25
3,00
25,00
25,50
37,00

27,00
3,60
3,60
19,20
0,09
3,00
6,30
0,25
3,00
25,30
25,00
32,20

U států zde neuvedených, bude přepočtový koeficient stanoven komisí s ohledem na hodnotu a význam dostihu
Přepočtový koeficient může být v průběhu dostihové sezóny upraven, pokud dojde k výrazné změně oficiálního kurzu.

10. Zařazení koní a podmínky startu – rovinové dostihy:

A. Dvouletí koně – s vahou podle stáří, s penalitami (ceny):
a) Debutující a nezvítězivší dvouletí mohou startovat v dostizích III. kategorie a vyšší.
b) Dostihy IV. kategorie jsou uzavřeny pro koně s jakýmkoliv ziskem a nestartovavší alespoň 1x v dostizích III.
kategorie.
c) Vítězové mohou startovat v dostizích těch kategorií, v nichž jim start umožní propozice dostihu a tato DU.
d) Vítězům dostihu s cenou 45000 Kč a vyšší (III. kategorie) není povolen opětovný start v dostihu III. kategorie.
e) Dostihy III. kategorie na závodištích C mohou být vypsány pouze tam, kde jsou k dispozici startovací boxy.
B. Tříletí a starší koně - s vahou podle stáří, s penalitami (ceny):
a) kteří mají v ČR handicap na rovině, mohou startovat ve všech kategoriích dostihů, v nichž splňují podmínky propozice a
těchto ustanovení.
b) importovaní nebo registrovaní v zahraničí, kteří nemají handicap na rovině v ČR, mohou startovat v dostizích III. kat. a
vyšší a budou penalizování za přepočtený zisk v zahraničí dle přepočtové tabulky (pokud je toto relevantní) plus za
ceny získané v ČR. Jestliže v r. 2017 získají handicap za platně absolvované dostihy v r. 2017, mohou startovat ve
všech kategoriích dostihů, v nichž splňují podmínky propozice a těchto ustanovení.
c) Jestliže v dostihu pro 3leté a starší koně s vahou podle stáří nebude oznámen jako startující žádný 3letý kůň, sníží
se základní hmotnost v dostihu na 58 kg.
d) Jestliže v dostihu pro 2 leté a starší koně s vahou podle stáří nebude oznámen jako startující žádný 2letý kůň, sníží
se základní hmotnost 3 letých koní v dostihu na 58 kg.
C. Handicapy:
V handicapových dostizích mohou startovat všichni koně, jakmile splní podmínky pro stanovení handicapu v ČR.
a) V handicapech mohou startovat koně, kteří mají k datu oznámení startujících koní stanoven handicap.
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b)

Je-li v propozici uveden Hdc+ nebo Hdc- a číslo, pak toto číslo vyjadřuje kilogramy, které se přičtou nebo odečtou
od handicapu k termínu oznámení startujících koní.

11. Podmínky získání klasifikace a handicapu v ČR:
a)
b)

c)
d)

Klasifikace je hodnocení koní po skončení dostihové sezóny za nejlepší výkon v sezóně a získá ji každý kůň, který v ČR
v hodnocené sezóně platně absolvoval dostih, nebo kůň registrovaný v ČR, který platně absolvoval dostih v zahraničí.
Handicap je hodnocení koní v průběhu dostihové sezóny a může jej získat kůň, registrovaný v ČR, SR, Německu,
Polsku, Maďarsku nebo Rakousku, který v hodnocené nebo minulé sezóně v uvedených zemích platně absolvoval
(ve výsledku dostihu je u jeho jména uvedeno pořadí v cíli) dva dostihy bez jakékoliv, tj. okamžité i následné,
diskvalifikace, nebo zvítězil. Takovému koni může handicaper zohlednit i případné další starty v ostatním zahraničí.
Koni registrovanému v ČR, může handicaper přidělit handicap okamžitě po splnění podmínek, koni, registrovanému
v SR, Německu, Polsku, Maďarsku nebo Rakousku může handicaper po splnění podmínek přidělit handicap při podání
přihlášky do dostihu v ČR.
Koni registrovanému v SR, Německu, Polsku, Maďarsku nebo Rakousku, který získal handicap v ČR a který absolvoval
svůj poslední start jinde než v ČR bude handicap aktualizován po podání přihlášky do dostihu v ČR.
Pro všechny typy překážkových dostihů je veden společný handicap.

12. Podmínky pro start importovaných koní:
a)
b)

Importovaný kůň musí být nejméně 2 týdny před první přihláškou do dostihu zaregistrován do dostihového provozu a dostihové
stáje a je prokazatelně trénován na území ČR.(viz Metodika registrace koně v dostihovém provozu - VČT 4/2017).
Pro stanovení doby tréninku je rozhodné datum zaregistrování koně do dostihové stáje u JCČR a zaregistrování na
tréninkovou listinu trenéra, který je aktuálně držitelem příslušné licence.

13. Podmínky pro starty v zahraničí
a)

b)

Majitel nebo trenér, který se hodlá účastnit se svými koňmi dostihů v zahraničí, je povinen toto ohlásit JC ČR na
předepsaném tiskopisu nejpozději k termínu podání přihlášek, požádat zaslání dostihové kariéry a k termínu OSK
požádat o zaslání potvrzení pro start v zahraničí (RCN) pořadateli dostihů na konkrétní dostih. Za opožděné hlášení
nebo neohlášení zahraničního startu bude účtován poplatek
Trenér koně startujícího v zahraničí zajistí dodání výsledku dostihu JC ČR k doplnění kariéry. Kůň s neúplnou
kariérou se nesmí dál účastnit dostihů.

14. Ostatní ustanovení
a)

b)

c)
d)

e)

Na všech dostihových drahách v ČR, které nejsou odděleny od tréninkové pískové dráhy bariérou, bude pro
nedodržení dráhy diskvalifikován kůň, který v průběhu dostihu vstoupí do písku. Při překážkovém dostihu se
neoddělená písková dráha nepovažuje za součást dráhy dostihu v úseku od distančního mezníku do cíle.
Je-li součástí propozice dostihu veterinární prohlídka, musí se jí zúčastnit všichni koně v dostihu startující, a to na místě
a v čase, který stanoví pořadatel. Veterinární prohlídce musí být přítomen majitel nebo jeho zmocněnec nebo trenér.
Kůň je předváděn na uzdečce a předvádějící musí být korektně oblečen. Veterinární prohlídku provádí veterinární
komise, jejíž složení navrhuje pořadatel a potvrzuje orgán schvalující propozici dostihu. Veterinární komise provádí
veterinární prohlídku všech koní startujících v dostihu, posuzuje jejich zdravotní stav a na závěr vystaví písemný
posudek o schopnosti či neschopnosti koní v dostihu startovat. Tento posudek je konečný a pro příslušnou dostihovou
komisi závazný.
Kůň, uvedený na startovní listině může být bezplatně škrtnut z dostihu nejpozději do 10 hod. v den konání dostihu,
později pouze ze zdravotních důvodů a trenér (majitel) je pak povinen dodat JCČR nejpozději do následujícího
pracovního dne do 12 hod. veterinární osvědčení. Majitel nezdůvodněně škrtnutého koně bude postižen sankcí.
Trenér či majitel, který angažuje do dostihu jezdce, jehož nezaměstnává nebo s nímž nemá dlouhodobou smlouvu,
je povinen uzavřít s ním "Dohodu o sjednání závazku" na určitý den, závodiště, dostih, koně a hmotnost, kterou kůň
v dostihu ponese. Tento doklad je pro DK rozhodující v případě posouzení důvodu při eventuální změně jezdce a podle
toho DK určí, komu přísluší poplatek či sankce.
Jezdec, uvedený na startovní listině může být nahrazen jiným jezdcem bez poplatku či sankce pouze ze zdravotních
důvodů. K tomu:
ea) trenér či majitel je povinen dodat JC ČR nejpozději do následujícího pracovního dne do 12 hod. lékařské
potvrzení jezdce. Pokud tak neučiní, bude změna považována za nezdůvodněnou a majiteli bude účtován
poplatek ve prospěch pořadatele, nebo
eb) jezdec je povinen dodat JC ČR nejpozději do následujícího pracovního dne do 12 hod. lékařské potvrzení.
Pokud tak neučiní, bude změna považována za nedodržení sjednaného závazku a jezdec bude postižen sankcí.
Změna jezdce z jiných důvodů je možná jako neodůvodněná za poplatek. Při jakékoliv změně jezdce je nutné dodržení
následující podmínky: nesená hmotnost se stanoví v souladu s propozicí dostihu a jezdeckou úlevou náhradního
jezdce, minimálně však ve výši zapsané v OSK (to znamená, pokud byla odečtena jezdecká úleva deklarovaného
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f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)

jezdce a náhradní jezdec má úlevu menší nebo žádnou, musí být nesená hmotnost zvýšena na hodnotu odpovídající
propozici, jestliže však byl nahrazen jezdec bez úlevy nebo s menší úlevou nebo byla původnímu jezdci nahlášena
„přesváha“, potom zůstává v platnosti hmotnost uvedená v dostihovém programu)
Všichni vodiči koní v paddocku musí mít na rukávu číslo totožné s číslem koně, kterého vodí (za vrácení čísla
pořadateli ručí trenér).
Při vstupu do paddocku je nutný korektní oděv, pracovní či sportovní oblečení nebo krátké kalhoty nejsou přípustné.
Dostih s časným termínem přihlášek - dostih s termínem prvních přihlášek v době, kdy jsou přihlašovaní koně ve
věku ročka a ještě nejsou zaregistrováni v dostihové stáji. Oprávněnou osobou k podání přihlášky do tohoto dostihu
může být i chovatel takového koně. V ostatních případech je nutná registrace koně do registrované dostihové stáje
a přihlášení do tréninku trenérem vlastnícím odpovídající licenci.
Kůň trvale vyřazený z evidence dostihových koní – o trvalé vyřazení koně z registru dostihových koní může JC ČR požádat
majitel na základě vlastního rozhodnutí a doporučení veterinárního lékaře. JC ČR provede záznam do průkazu koně a zveřejní
tuto skutečnost ve VČT. Kůň trvale vyřazený z evidence dostihových koní se nemůže účastnit v ČR dostihů. Majitel koně je
povinen při prodeji koně toto sdělit novému majiteli.
Z evidence dostihových koní lze trvale vyřadit pouze koně, který byl registrován jako dostihový.
změna propozice pořadatelem po zveřejnění (vyjma ust. § 277 písm. c) DŘ ) bude projednána na základě písemné
žádosti, která musí být doručena na sekretariát JC ČR nejpozději týden před uzávěrkou přihlášek předmětného
dostihového dne. Projednání žádosti je zpoplatněno.
Pořadatelé na závodištích, která jsou vybavena startovacími boxy, mohou vypsat dostih IV. a V. kat. na vzdálenost
2 800 m a delší, startovaný praporkem nebo gumou.
Podmínky pro výkon funkce předsedy DK, člena DK, rozhodčího a dostihového tajemníka stanoví Jockey Club ČR
v Kariérním řádu, který je k dispozici ke stažení na www.dostihy.cz.

15. Ustanovení pro starty ze startovacích boxů

a)

b)
c)
d)

Absolvování zkoušky způsobilosti ke startu ze startovacích boxů musí být potvrzeno v průkazu koně. Provedení
zkoušky se řídí Metodickým pokynem k provádění přezkoušení koní ze způsobilosti ke startu z boxů, seznam osob
oprávněných zkoušky provádět bude zveřejněn ve VČT.
Koně, kterým bylo DK nařízeno přezkoušení ze způsobilosti startu z boxů, může přezkoušet pouze osoba k tomu
určená dle seznamu oprávněných osob: Vyhnálek Rudolf (Velká Chuchle), Janatka Ivan (Karlovy Vary, Most)
a MVDr. Olehla Čestmír. Přezkoušení je zpoplatněno částkou 1000 Kč ve prospěch provozovatele boxů.
Koně, kterým bylo nařízeno přezkoušení ze způsobilosti ke startu z boxů, budou vedeni na seznamu problémových
koní. Ze seznamu problémových koní mohou být vyškrtnuti na návrh Dostihové komise.
Pořadatel dostihů zajistí:
- minimálně 6 pracovníků na pomoc při zavádění koní do startovacích boxů
- ohrazení prostoru za startovacími boxy pro vodění koní do okamžiku startu dostihu
- kapuce na zakrytí očí
- popruh s oky pro zavaděče k zavedení koně do startovacích boxů
Kůň zaváděný do startovacích boxů musí mít na uzdečce zaváděcí řemínek.
Kapuce nesmí být při zavádění jakkoli fixována
Potřebuje-li trenér k zavedení koně do boxu 2 zavaděče, uvědomí DK prostřednictvím dostihového tajemníka
nejpozději 1,5 hod. před startem prvního dostihu dne.

16. Poplatky a sankce za povolení dle DŘ nebo za porušení DŘ či Doplňujících ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nezdůvodněná změna jezdce (poplatek – majiteli)
Ohlášená změna dresu (poplatek – majiteli)
Ohlášená změna barvy čapky (poplatek – majiteli)
Opožděné hlášení změn v DP nebo opožděné předložení průkazu koně (poplatek –
trenérovi)
Osvobození od zkušebního cvalu a vedení ke startu (poplatek – majiteli)
Osvobození od slavnostní přehlídky (poplatek – majiteli)
Pomoc u startu / u startovacích boxů (poplatek – majiteli)
Žádost o poslední startovní číslo (poplatek - majiteli)
Nezdůvodněné škrtnutí koně z dostihu (sankce – trenérovi)
Neoprávněné požádání o ochranu proti opětnému vyloučení na OSK (sankce –
přihlašovateli)
Ohlášené použití/nepoužití stínidel, lícních beránků nebo fixace jazyka – dodatečně při

2500 Kč
500 Kč
200 Kč
1000 Kč
1500 Kč
5000 Kč
200 Kč
300 Kč
2500 Kč
2000 Kč
200 Kč
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

změnách (poplatek – trenérovi)
Neohlášené použití/nepoužití stínidel, lícních beránků nebo fixace jazyka (sankce –
trenérovi)
Neohlášená změna dresu (sankce – majiteli)
Neohlášená změna barvy čapky (sankce – majiteli)
Nedodržení sjednaného závazku (sankce – jezdci)
Žádost o udělení výjimky z DŘ (poplatek ve prospěch JC ČR)
Pozdní hlášení nebo neohlášení zahraničního startu koně (poplatek ve prospěch JC ČR –
trenérovi)
Chybějící zaváděcí řemínek (sankce – trenérovi)

1000 Kč
1000 Kč
400 Kč
2500 Kč
3000 Kč
500 Kč
200 Kč

17. Peněžní kauce při podávání protestů nebo odvolání

Pro rok 2017 je stanovena výše kauce na 3.000 Kč při protestu k Dostihové nebo Pořádkové komisi, při odvolání
k Dostihovému soudu stanovil předseda Dostihového soudu dle §465 DŘ pro rok 2017 výši zálohy na náklady spojené
s odvoláním ve výši 3.000 Kč.

18. Maximální výše peněžitých sankcí, které mohou udělit jednotlivé komise

V souladu s ustanovením § 433 DŘ jsou v roce 2017 oprávněni uložit peněžitou sankci:
- startér do výše
5.000 Kč
- dostihová komise do výše
50.000 Kč
- pořádková komise do výše
100.000 Kč
Minimální výše sankcí za porušení ustanovení §§1, 314, 315, 316. 350 DŘ:
a) Startér či komise uloží za každé porušení ustanovení § 315 a 350 DŘ sankci ve výši nejméně 1.000,- Kč.
b) Komise uloží za každé porušení ustanovení § 314 DŘ sankci ve výši nejméně 2.000,- Kč.
c) Komise uloží sankci odnětí jezdecké licence nejméně na 1 dostihový den v případě, kdy shledá, že údery bičíkem:
ca. byly opakovaně na jinou část těla koně, než na hýždě nebo na plec koně, nebo při nichž se ruka nebo bičík
dostaly nad úroveň ramen jezdce, nebo
cb. byly opakovaně tak silné, že ovlivňovaly rovnováhu koně, snižovaly jeho rychlost nebo měly za následek jeho
vybočení, nebo
cc. byly opakované tak krátce po sobě, že kůň na předchozí údery nemohl reagovat (častěji jak jednou za tři
cvalové skoky), nebo
d. pokračovaly i potom, kdy kůň jasně nebojoval o dotované umístění nebo již proběhl cílem.
d) Komise uloží sankci odnětí jezdecké licence nejméně na 2 dostihové dny v případě, kdy službu konající veterinář
konstatuje, že údery bičíkem způsobily zranění koně nebo zjevné podlitiny.
e) V případě přestupku překročení maximálního povoleného množství úderů bičíkem, komise uloží peněžité sankce
(PS) a sankce odnětí jezdecké licence (OJL) minimálně dle následující tabulky:
Počet přestupků překročení
maximálního povoleného množství
Minimální sankce udělená komisí
úderů bičíkem v období posledních
12 měsíců
PS = 2,5% z výše ceny dostihu, kterou získal kůň svým umístěním na
1
některém z dotovaných míst, nejméně však 500,- Kč (1% je-li jezdec
žák/amatér, nejméně však 200,- Kč), .
PS = 5% z výše ceny dostihu, kterou získal kůň svým umístěním na některém
2
z dotovaných míst, nejméně však 1.000,- Kč (2% je-li jezdec žák/amatér,
nejméně však 400,- Kč).
PS = 5% z výše ceny dostihu, kterou získal kůň svým umístěním na některém
z dotovaných míst, nejméně však 2.000,- Kč (2% je-li jezdec žák/amatér,
3 a více
nejméně však 600,- Kč) + 1 dostihový den OJL za každý další přestupek nad
rámec prvních dvou, tj. od třetího přestupku včetně.

19. Veterinární podmínky pro přesuny

Veterinární podmínky pro přesuny platné pro rok 2017 jsou k dispozici ke stažení na www.dostihy.cz .

20. Označování koní
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Všichni plnokrevní, NTB a polokrevní koně narození v r. 2005 a později, kteří budou v r. 2017 registrováni v
dostihovém provozu, musí být označeni mikročipem. Doplnění čipů importovaných koní, kteří takto nejsou dosud
označeni, bude prováděno podle pokynů JC ČR, zveřejněných ve VČT.

21. Provize pořadatele dostihů prodejných koní a dostihů s prodejními podmínkami
Majitel prodaného koně má nárok na částku z dosažené ceny koně ve výši, za kterou jej dle přihlášky do dostihu
přihlásil a nabídl k prodeji. Rozdíl mezi touto částkou a skutečně dosaženou cenou, ať už v dražbě nebo vyhodnocením
nabídek zájemců, se dělí mezi majitele koně a pořadatele dostihů rovným dílem. Je-li pořadatel registrovaným plátcem
DPH, zahrnuje částka provize připadající pořadateli i DPH.

22. Poplatek za ustájení koně nabytého z dostihu prodejných koní nebo v dostihu s prodejními
podmínkami
Nový majitel koně nabytého z dostihu prodejných koní nebo v dostihu s prodejními podmínkami je povinen zajistit odvoz
koně ze závodiště nejpozději do 3 hodin od vyhlášení výsledku dostihu, jinak je povinen uhradit pořadateli poplatek za
ustájení koně ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každých dalších zahájených 24 hodin pobytu takového koně na závodišti,
nedohodne-li se s pořadatelem jinak.

