Změny Dostihového řádu pro sezónu 2021
Rada JC ČR na svém úterním jednání schválila návrhy Legislativní komise na změny Dostihového řádu
pro sezónu 2021. Změny jsou rozděleny do dvou částí. V první části jsou změny, které budou účinné
okamžitě po jejich zveřejnění ve Věstníku Českého turfu. Ve druhé části je komplex změn souvisejících
s implementací článku 6E Mezinárodní dohody IABRW, kterou Rada JC ČR zadala Legislativní komisi na
jednání v srpnu minulého roku a jež budou účinné od 1. prosince 2021.
Část I. – změny účinné okamžitě po zveřejnění ve Věstníku ČT


Úprava ustanovení § 79 – sjednocení intervalů platnosti registrace majitele s platností
trenérské a jezdecké licence (návrh AČTJ)

§ 79 Registrace majitele platí pro kalendářní rok, pro který byla provedena, a do 15. března
roku následujícího. Tato registrace je platná od data jejího schválení Jockey Clubem ČR.


Úprava ustanovení § 120 – asistence soudního tlumočníka při vykonání zkoušky z DŘ v cizím
jazyce (návrh Legislativní komise JC ČR)

§ 120 Zahraniční trenéři, kterým nebyla udělena licence v ČR, mohou obdržet oprávnění k
tréninku dostihových koní na území ČR na základě žádosti, předložení své zahraniční licence a
potvrzení dostihové autority, která jim licenci vystavila, o jejich bezúhonnosti. Udělení tohoto
oprávnění se řídí zásadami pro udělování licencí obsaženými v tomto Dostihovém řádu a je
podmíněno úspěšným složením zkoušky ze znalosti Dostihového řádu ČR v českém jazyce,
přičemž je možné využít asistence osoby oprávněné vykonávat funkci soudního tlumočníka. Po
udělení oprávnění podléhají zahraniční trenéři dostihových koní ustanovením tohoto
Dostihového řádu.


Úprava ustanovení § 157 písm. a) – zvýšení úlevy pro vyučené profesionální jezdce, kteří ještě
nezískali tři vítězství (návrh Rovinové komise JC ČR)

V rovinových dostizích vyhrazených jezdcům žákům mají jezdci žáci, kteří ještě nezvítězili ve
třech dostizích, hmotnostní úlevu 3,5 kg. V ostatních rovinových dostizích mohou jezdci žáci
požadovat úlevu 5 kg, pokud nezvítězili ve 3 dostizích, 3,5 kg, pokud nezvítězili v 15 dostizích,
2,5 kg pokud nezvítězili ve 30 dostizích, a 1,5 kg, pokud nezvítězili ještě v 50 dostizích.
Jezdci mají ve všech rovinových dostizích hmotnostní úlevu 3,5 kg, pokud ještě nezvítězili ve 3
dostizích, 2,5 kg, pokud nezvítězili ještě ve 30 dostizích, a úlevu 1,5 kg, pokud nezvítězili ještě
v 50 dostizích.
V rovinových dostizích určených pro jezdce amatéry mají jezdci amatéři hmotnostní úlevu 3,5
kg, pokud nezvítězili ještě v pěti dostizích, a 2,5 kg, pokud ne-zvítězili ještě v deseti dostizích.
V rovinových dostizích, kterých se účastní jezdci z povolání, mají jezdci amatéři hmotnostní
úlevu 5 kg, pokud nezvítězili ve 3 dostizích, 3,5 kg, pokud ještě nezvítězili v 15 dostizích, 2,5
kg pokud ještě nezvítězili ve 30 dostizích, a 1,5 kg, pokud ještě nezvítězili v 50 dostizích. Po
50. vítězství ztrácejí nárok na úlevu.


Úprava ustanovení § 216 písm. m) – povolení účasti koní slepých na jedno oko
v překážkových dostizích za stejných podmínek jako v dostizích rovinových (návrh ČASCH)

m) je slepý na obě oči. Kůň, který je slepý na jedno oko může, nemůže startovat v
překážkových dostizích. v rovinových a překážkových dostizích smí startovat pod podmínkou,
že osoba odpovědná za oznámení koně jako startujícího toto oznámí zpracovateli oznámení
startujících koní a nejpozději při oznámení startujících koní předloží zpracovateli oznámení
startujících koní písemný doklad o vyšetření koně veterinárním lékařem na ophtalmologickém

pracovišti, obsahující souhlas vyšetřujícího veterinárního lékaře s účastí takového koně v
dostizích. Pořadatel je povinen tuto vadu zveřejnit v Dostihovém programu.


Úprava ustanovení § 326 – vypuštění nadbytečného textu (návrh Legislativní komise JC ČR)

§ 326 Hmotnostní zatížení koně v dostihu může přesahovat hmotnost uvedenou na startovní
listině maximálně o 1 kg, (ruší se s výjimkou dvouletých koní) a to v případě, že tato nadváha
je oprávněnou osobou nahlášena prostřednictvím dostihového tajemníka dostihové komisi 1,5
hod před plánovaným startem prvního dostihu dostihového dne, nebo je tato nadváha
nahlášena prostřednictvím dostihového tajemníka dostihové komisi v průběhu dostihového
dne, nejpozději však do odvážení jezdce do příslušného dostihu.


Úprava ustanovení § 331, § 333, § 334 a § 337 – úprava pravomocí a povinností startéra
(návrh Rovinové komise JC ČR)

§ 331 Na výzvu startéra nebo jeho zástupce (pomocného startéra) odejdou jezdci
pohromadě do paddocku.
§ 333 Na výzvu startéra nebo jeho zástupce (pomocného startéra) "Nasednout!" jezdci
nasednou na koně.
§ 334 Na pokyn startéra nebo jeho zástupce (pomocného startéra) k opuštění paddocku
odejdou jezdci s koňmi do dráhy.
§ 337 Každé narušení průběhu přípravy dostihu v paddocku nebo do příchodu na místo
startu, které způsobí některý účastník dostihu, oznámí startér nebo jeho zástupce (pomocný
startér) dostihové komisi, která viníka postihne přiměřenou sankcí. Každé takové narušení na
místě startu postihne rozhodčí u startu sám v rámci pravomocí daných mu Dostihovým řádem.


Úprava ustanovení § 340 – zavedení povinnosti zaváděcího řemínku u všech dostihů (návrh
AČTJ)

§ 340 Každý kůň účastnící se dostihu musí mít na uzdečce zaváděcí řemínek.


Úprava ustanovení § 387 – úprava podmínek účasti koně v opakovaném dostihu (návrh
Legislativní komise)

§ 387 Kůň se může opakovaného dostihu zúčastnit pouze tehdy (při dodržení ustanovení
uvedených v § 355 DŘ), jestliže:
a)
při startu ze startovacích boxů nebyl vyloučen startérem z dostihu podle § 347 DŘ,
b)
při startu pomocí startovacího stroje nebo praporku byl na místě startu.
Část II. - Komplex úprav Dostihového řádu v souvislosti s aplikací změn v Mezinárodní
dohodě IABRW schválených pro rok 2020, zejména článku 6E upravujícího testování na
přítomnost zakázaných látek „mimo soutěž“. Navrhované úpravy budou účinné od 1.
prosince 2021.


Úprava ustanovení § 1 – úprava definice Dostihového koně

Dostihovým koněm se pro účely Dostihového řádu rozumí dvouletý, tříletý a starší kůň plemen
anglický plnokrevník a polokrevník a arabský plnokrevník a polokrevník a kůň zapsaný v NTR,
a to od okamžiku jeho narození až do okamžiku zařazení do chovu či trvalého vyřazení

z evidence dostihových koní zapsaný v tréninkové listině trenéra, který je aktuálně držitelem
licence, v souladu s ustanoveními Dostihového řádu.


Úprava ustanovení § 2 – úprava působnosti Dostihového řádu

§ 2 Dostihový řád upravuje podmínky pro chov, trénink a veškeré cvalové dostihy pořádané
na území České republiky.


Úprava ustanovení § 14 - úprava působnosti orgánů JC ČR

§ 14 Pověření členové Jockey Clubu ČR mají za podmínek stanovených zvláštními předpisy a
za podmínek stanovených tímto Dostihovým řádem volný přístup do všech chovatelských,
tréninkových a dostihových zařízení a na všechna území, která podléhají kontrole Jockey Clubu
ČR.


Úprava ustanovení § 77 – úprava definice majitele dostihového koně

§ 77 Výrazy "majitel dostihového koně, majitel dostihové stáje a majitel" užívané v tomto
Dostihovém řádu označují fyzickou nebo právnickou osobu schválenou a registrovanou Jockey
Clubem ČR, které je registrací uděleno zmocnění vysílat koně do dostihů pod svými
dostihovými barvami, podávat přihlášky, oznámení startujících koní, škrtat koně z dostihu a
přijímat na svůj účet vyhrané ceny, a která:
a)
je výlučným vlastníkem dostihového koně,
b)
nebo je v plném rozsahu nájemcem/pachtýřem koně patřícího pronajímateli
schválenému Jockey Clubem ČR,
c)
nebo se podílí na vlastnictví nebo nájmu/pachtu dostihového koně jako člen
majitelského sdružení schváleného a registrovaného Jockey Clubem ČR a členové tohoto
sdružení udělili této osobě, zvané vedoucí člen, oprávnění přihlašovat koně k dostihům pod
svým jménem nebo pod názvem stáje sdružení, podávat oznámení startujících koní, škrtat
koně z dostihu a přijímat na svůj účet vyhrané částky (pokud se podílníci nedohodnou ve
finančních záležitostech jinak),
d)
nebo - toto se týká výhradně fyzické osoby - je majitelskou společností schválenou
Jockey Clubem ČR pověřena jako majitel pod svým jménem nebo pod jménem této
společnosti vysílat k dostihům koně patřící této společnosti.
U koní, kteří patří státu, je za majitele považováno zařízení, kterému jsou svěřeni.
Registrací majitele Jockey Clubem ČR vzniká majiteli oprávnění vysílat koně do dostihů pod
svými dostihovými barvami, podávat přihlášky, oznámení startujících koní, škrtat koně z
dostihu a přijímat na svůj účet vyhrané ceny.


Doplnění nového ustanovení § 107a, které majiteli, resp. chovateli dostihového koně, který
ještě nebyl zařazen do dostihového provozu, ukládá povinnost informovat o místě pobytu
dostihového koně a zajistit oprávněným osobám ke koni přístup, tak aby mohl být zajištěn
odběr biologických vzorků za účelem testování na přítomnost zakázaných látek.

§ 107a Chovatel či majitel dostihového koně, který ještě nebyl zařazen do dostihového
provozu, je povinen informovat Jockey Club ČR po celou dobu odchovu/pobytu dostihového
koně na území ČR do doby zápisu koně na tréninkovou listinu trenéra, o místě
odchovu/pobytu dostihového koně a zajistit, aby byl pověřeným osobám ze strany Jockey
Clubu ČR umožněn přístup ke koni za účelem odběru biologických vzorků a testování na
přítomnost zakázaných látek. Pokud chovatel/majitel dostihového koně odběr vzorku u
vybraného koně odmítne nebo neumožní, bude takový kůň považován za koně s pozitivním
nálezem zakázané látky a takový kůň může být přihlášen do dostihu nejdříve po šesti měsících
po zápisu takového koně na tréninkovou listinu trenéra dostihových koní, který je aktuálně
držitelem licence trenéra dostihových koní vydané Jockey Clubem ČR, za předpokladu, že je
takovéto tréninkové listině nepřerušeně zapsán po celých těchto šest měsíců.



Úprava ustanovení § 293 - doplnění odpovědnosti majitele za to, že u koně není přítomná
žádná zakázaná látka

§ 293 Žádný dostihový kůň, bez ohledu na to, zda je zapsaný na tréninkové listině trenéra či
nikoli, nesmí mít ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, pokud
není tato látka podávána podle předpisu veterináře z léčebných důvodů.
Přestupku proti ustanovením DŘ se dopustí každý, kdo takovou látku nebo zakázanou praktiku
aplikuje, o aplikaci se pokusil, u ní spolupůsobil nebo ji umožnil.
Přestupku proti ustanovením DŘ se dopustil trenér dostihových koní, jestliže je takováto látka
nebo zakázaná praktika prokázána u koně, kterého trénuje. V případě, kdy je zakázaná látka
nebo praktika prokázána u koně, který nebyl zapsán na tréninkové listině, odpovídá za
přestupek proti ustanovením DŘ majitel koně.
Majitel dostihového koně, který není zapsán na tréninkové listině trenéra (out of training), je
povinen informovat Jockey Club ČR po celou dobu pobytu koně na území ČR o místě ustájení
takového koně a zajistit, aby byl pověřeným osobám ze strany Jockey Clubu ČR umožněn
přístup ke koni za účelem odběru biologických vzorků a testování na přítomnost zakázaných
látek.
Jockey Club ČR má právo kdykoli nařídit odběr potřebných biologických vzorků kterémukoli
koni chovanému na území ČR, importovanému na území ČR nebo uvedenému na tréninkové
listině kteréhokoli trenéra dostihových koní. Pokud trenér nebo majitel odběr vzorku u
vybraného koně odmítne nebo zneumožní, bude takový kůň považován za koně s pozitivním
nálezem zakázané látky a takový kůň může být přihlášen do dostihu nejdříve po šesti měsících
po zápisu takového koně na tréninkovou listinu trenéra dostihových koní, který je aktuálně
držitelem licence trenéra dostihových koní vydané Jockey Clubem ČR, za předpokladu, že je
na takovéto tréninkové listině nepřerušeně zapsán po celých těchto šest měsíců.


Úprava ustanovení § 295 – úprava povinnosti vést medikační deník

§ 295 Pro každého dostihového koně musí být veden Každý trenér je povinen vést medikační
deník, ve kterém jsou uváděny veškeré léky a léčby, které u něj byly aplikovány u jím
trénovaných koní. Potřebné zápisy musí být provedeny bezodkladně po aplikaci léku nebo
léčby. Pro dostihové koně zapsané na tréninkové listině odpovídá za vedení medikačního
deníku trenér, na jehož tréninkové listině jsou tito koně zapsáni, u dostihového koně, který
není zapsán na tréninkové listině trenéra (out of training), je za vedení medikačního deníku
odpovědný jeho majitel. Osoba vedoucí medikační deník je Trenér je odpovědnáý za to, že
veterinární lékař po každém ošetření jím trénovaného koně provede příslušný zápis do
medikačního deníku. Pokud veterinární lékař z jakéhokoli důvodu zápis neprovede, musí osoba
vedoucí medikační deník trenér tuto skutečnost neprodleně oznámit Jockey Clubu ČR a s
odkazem na toto oznámení zápis sám provést. Všechna ošetření, s výjimkou vakcinací, se
uvádějí v medikačním deníku s těmito údaji:
a)
jméno koně
b)
jméno majitele
c)
diagnóza / indikace
d)
název podaného léku nebo provedené léčby
e)
způsob, množství a datum podání léku nebo provedení léčby
f)
ochranná doba potřebná k vyloučení zakázaných látek z těla
g)
jméno ošetřujícího veterinárního lékaře
h)
podpis veterinárního lékaře
i)
podpis trenéra nebo jeho zmocněnce
Jockey Club ČR si může kdykoliv vyžádat nahlédnutí do medikačního deníku.
Medikační deník se uzavírá na konci kalendářního roku a pro každý kalendářní rok se zakládá
nový. Trenér Osoba vedoucí medikační deník je povinena archivovat medikační deník do 31.
prosince následujícího roku a na vyžádání jej Jockey Clubu ČR předložit.

