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HOSTOVACÍ LICENCE  

PRO ZAHRANI ČNÍ KONĚ 
 
 
Koním, kteří nejsou trvale dovezeni do ČR, lze vystavit tzv. hostovací licenci. 
 
 
1. Hostovací licence pro koně pobývající v ČR JEDNORÁZOVĚ kratší dobu než 28 dní 
 
Subjekt požádá o vystavení čísla licence „KY....“ příslušného oblastního sekretáře na již platném 
formuláři. Číslo přidělí oblastní sekretář. Licenční číslo platí 1 měsíc. Pokud kůň zůstane v ČR, 
požádá subjekt o zaregistrování koně v ÚECHK  a poté  přes oblast o vydání řádné licence. Pokud 
je koni udělena řádná licence, jeho starty pod číslem „KY....“ jsou v rámci kontroly výsledků zpětně 
zavedeny do databáze výsledků pod řádným číslem ( např KA...., KB.... apod.). 
Pokud je kůň registrován pouze tímto způsobem, nejsou jeho výsledky obsaženy v přehledech 
sportovních koní. Nemůže startovat v MČR a jeho výsledky se nemohou započítávat do kvalifikací.   
 
Cena za licenci: 300 Kč 
 
 
2. Hostovací licence pro koně pobývající v ČR OPAKOVANĚ kratší dobu než 28 dní a 
startující za subjekt v rámci ČJF, o.s. 

  
Při opakovaných startech zahraničních koní za český subjekt na národních závodech v ČR lze 
požádat o celoroční hostovací licenci „KY ....“. Subjekt, za který kůň startuje, může po uhrazení 
licenčního poplatku požádat o licenci sekretariát ČJF prostřednictvím oblastního sekretáře. 
V žádosti subjektu je nutné uvést základní charakteristiky koně, tj. rok narození, pohlaví, popis a 
majitele. Číslo licence přiděluje sekretariát ČJF, číselná řada je odlišná od číselné řady používané 
na oblastech pro případy jednorázové hostovací licence. Sekretariát ČJF po zaregistrování zašle na 
subjekt samolepící štítek. Ten platí pro příslušný rok a do 28. února následujícího roku. Licenci lze 
prodloužit na následující rok na oblastním sekretariátu.  
Pokud je kůň registrován pouze tímto způsobem, nejsou jeho výsledky obsaženy v přehledech 
sportovních koní. Může však startovat v MČR, seriálových soutěžích a jeho výsledky se mohou 
započítávat do kvalifikací. 
Tuto licenci lze vystavit pouze zahraničním koním, kteří již mají řádnou zahraniční 
licenci u své mateřské jezdecké federace. Těmto koním ČJF nevystavuje FEI pas, ani je 
neregistruje na FEI. Tyto úkony provádí pouze mateřská federace těchto koní.   
 
Cena za licenci: 1 000 Kč 
Cena za prodloužení licence: 1 000 Kč 
 
 
 
KONĚ TRVALE DOVEZENÍ, ČILI POBÝVAJÍCÍ V ČR DÉLE JAK 28 DNÍ, MUSÍ BÝT NA 
ZÁKLADĚ VYHL. Č. 136/2004 SB. REGISTROVÁNI V ÚSTŘEDNÍ EVIDENCI! 
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ÚČAST ZAHRANI ČNÍCH ZÁVODNÍK Ů  

NA NÁRODNÍCH ZÁVODECH V ČR 
 
 
Zahraniční jezdci se mohou zúčastnit národních závodů v ČR pouze poté, co obdrží povolení startu 
v zahraničí od své mateřské federace.  
 
1. Zahraniční závodníci žijící trvale v ČR (žijí v ČR déle než 6 měsíců v roce)  
 
Těmto závodníkům vystavuje ČJF licenci na základě povolení své mateřské federace (Všeob. 
pravidla, čl. 123). 
 
2. Zahraniční závodníci žijící trvale v zahraničí (mimo ČR)   
 
Tito závodníci, mají-li povolení své mateřské federace, se mohou účastnit národních závodů v ČR 
následujícím způsobem: Závodník může startovat na jedněch konkrétních závodech pouze po 
uhrazení jednorázového poplatku ve výši 500 Kč. Tento poplatek musí uhradit opakovaně při startu 
na každých dalších národních závodech. Poplatek náleží ČJF, vybírá ho a zasílá na ČJF pořadatel 
závodů.  
Toto ustanovení platí pro jezdce startujícího na koni s českou licencí a stejně tak pro jezdce 
startujícího na koni se zahraniční licencí. Ve druhém případě už zahraniční závodník neplatí za koně 
se zahraniční licencí žádný další poplatek.  
 
• Výše uvedená ustanovení se vztahují na národní závody vč. závodů se statutem CN 
• Výše uvedená ustanovení se nevztahují na dvojice ze zemí, se kterými má ČJF smlouvu 

o uznávání národních licencí (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko). 
  


