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Směrnice č. 1,
která upravuje vydávání Dostihových licencí pro chrty skupiny FCI X, vyjmenovaná
plemena skupiny FCI V a vyjmenovaná národní plemena
(basenji, portugalský podengo, dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja)
1. Účelem této směrnice je shrnout informace pro majitele psů a stanovit pravidla pro vydávání
licencí pro chrty skupiny FCI X, vyjmenovaná plemena skupiny FCI V a vyjmenovaná národní
plemena. Problematiku licenčních karet řeší Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI a
Národní dostihový a coursingový řád ČMKU v bodě 1.6. Licenční karty. Tato směrnice oba tyto
dokumenty shrnuje a doplňuje o informace, které výše uvedené řády neřeší. Cílem je poskytnout
majitelům psů ucelený návod, jak postupovat při získání licenční karty (Dostihové licence).
Licenční karta – dále „Dostihová licence“ je dokument, který opravňuje psa účastnit se dostihů a
coursingů.
2. Dostihové licence vystavuje ČMKU prostřednictvím Dostihové a coursingové komise ČMKU (dále
DaCK). DaCK pověřuje jednoho svého člena funkcí registrátora licencí.
3. Definice podmínek pro vydání Dostihové licence
3.1. Podmínky pro plnění licenčních zkoušek
Licenční zkoušky může pes absolvovat od věku nejméně 12 měsíců pro plemena italský chrtík,
whippet, sicilský chrt, basenji, portugalský podengo, dlouhosrstý vipet a od 15 měsíců pro ostatní
plemena
Importovaní jedinci musí být zapsáni v plemenné knize ČMKU, jinak jim nemůže být vystavena
Dostihová licence ČMKU.
Licenční zkoušku musí pes splnit na území České republiky.
3.2. Průběh plnění licenční zkoušky
-

Plnění licenční zkoušky probíhá na řízeném tréninku, kde je přítomen sbor rozhodčích nebo
pořadatel závodů může umožnit v rámci akce plnění licenčních běhů. Vzhledem k tomu, že
pes může v jednom dnu absolvovat pouze dva běhy, plní licenční zkoušku nejméně na dvou
akcích

-

Majitel psa si před plněním licenčních běhů zajistí tréninkovou kartu. Tréninkové karty
poskytují pořadatelé akcí - licenčních běhů.

-

Splnění podmínek pro udělení licence znamená úspěšně zvládnout 1x sólo běh a 2x společný
běh s jedinci stejného plemene (na dostizích nejméně tří jedinců, na coursingu dvou jedinců).

-

Není-li k dispozici stejné plemeno, je možné absolvovat licenční zkoušku s plemenem
podobné tělesné konstituce a rychlosti běhu (týká se pouze málopočetných plemen).
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-

Nejsou-li k dispozici na dráze 3 jedinci a na coursingu 2 jedinci, může DaCK udělit výjimku, a
to pouze u málopočetných plemen. O tuto výjimku žádá majitel psa DaCK před splněním
podmínek pro udělení licence. Pes na základě výjimky musí splnit alespoň 4 sólo běhy.

-

Při plnění licenčních zkoušek musí mít pes nasazen košík a dečku a na dostizích musí vybíhat
ze zavřených startovacích boxů (u irských vlkodavů a deerhoundů je povoleno vybíhat z ruky
před boxy), na coursingu startuje tzv. „z ruky“.

-

Při plnění licenčních zkoušek musí být přítomen sbor rozhodčích jako při závodu. Sbor
rozhodčích rozhodne o splnění či nesplnění licenčního běhu.

-

Údaje o plnění licenčních zkoušek zaznamenává pořadatel do tréninkové karty. Zároveň
pořadatel zpracuje protokol o provedení licenčních zkoušek, který odešle do sedmi dnů po
konání akce na DaCK – email: dack@cmku.cz.

3.3. Další podmínky pro vydání dostihové licence
-

-

Jedná-li se o whippeta, nebo italského chrtíka musí mít zapsáno i první měření
kohoutkové výšky viz. Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI a Národní dostihový a
coursingový řád ČMKU, bod 1.5. Měření výšky
Úhrada poplatku za vystavení licence.
Majitel psa musí být členem organizace, která je členským subjektem ČMKU a jeho
členství musí být potvrzeno klubem v tréninkové kartě.

4. Vydání licenční karty (dostihové licence)
4.1. Po splnění výše uvedených podmínek majitel psa uhradí na účet Dostihové a coursingové
komise poplatek za vystavení licence:
Číslo účtu: 2201666537/2010
Variabilní symbol: 100
Poplatek: dle platného ceníku publikovaného na webových stránkách ČMKU a DaCK
Zpráva pro příjemce / poznámka: jméno psa
4.2. K vystavení licence majitel psa odešle poštou na adresu registrátorky licencí tyto doklady:
Tréninkovou kartu, v níž jsou zapsány splněné licenční zkoušky (1x solo běh a 2x
společný běh), u whippetů a italských chrtíků i zápis o měření kohoutkové výšky. Karta
musí obsahovat potvrzení o členství majitele v organizaci, která je členským subjektem
ČMKU.
Kopii průkazu původu
Potvrzení o úhradě poplatku za vystavení licence na účet DaCK
Adresa registrátorky licencí:
Veronika Bejčková
Švermova 50
Lahošť 417 25
Email: dack@cmku.cz
V případě předchozí domluvy s registrátorkou licencí lze doklady a poplatek předat jí
osobně nebo poplatek uhradit pomocí složenky.
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4.3. Licence může být vydána již před splněním minimálního věku požadovaného pro účast psa
na závodech (15 měsíců pro plemena italský chrtík, whippet, sicilský chrt, basenji,
portugalský podengo, dlouhosrstý vipet a 18 měsíců pro ostatní plemena) avšak s platností
ode dne dovršení požadovaného věku. Za dodržení minimální věkové hranice pro účast na
závodech zodpovídá majitel.
4.4. Registrátorka licencí nejpozději do 30-ti dnů od obdržení všech dokladů nutných pro vydání
licence Dostihovou licenci vystaví a Českou poštou ji doporučeně odešle na adresu majitele.
Po případné domluvě s majitelem ji může předat osobně.
4.5. Přijetím Dostihové licence se majitel zavazuje k dodržování všech platných řádů a směrnic,
týkajících se dostihů a coursingů.

5. Vydání duplikátu licenční karty (dostihové licence)
5.1. Při ztrátě nebo poškození dostihové licence majitel psa písemně požádá registrátorku licencí
o vystavení duplikátu Dostihové licence.
5.2. Poplatek za vydání duplikátu
Číslo účtu: 2201666537/2010
Variabilní symbol: 101
Poplatek:
dle platného ceníku publikovaného na webových stránkách ČMKU a DaCK
Zpráva pro příjemce / poznámka: jméno psa
5.3. Registrátorka licencí nejpozději do 30-ti dnů od obdržení žádosti a poplatku duplikát
Dostihové licence vystaví a Českou poštou doporučeně odešle na adresu majitele nebo po
předchozí domluvě předá osobně.
6. Rozšíření počtu listů licence
Pokud je Dostihová licence zcela zaplněna záznamy, majitel psa požádá registrátorku licencí o
zaslání doplňujících listů do Dostihové licence. Registrátorka licencí mu je do 30-ti dnů bezplatně
odešle Českou poštou nebo po domluvě předá osobně.
7. Další související informace
7.1. Export psa s licencí. Při prodeji psa do zahraničí je Dostihová licence předávána spolu se
psem. Majitel je povinen prodej oznámit registrátorovi licencí, aby prodaný pes mohl být
vyjmut z evidence Dostihových licencí ČMKU.
7.2. Import psa s licencí. Na základě Dostihové licence importovaného psa je vydána Dostihová
licence ČMKU, u whippetů a italských chrtíků je vydání Dostihové licence podmíněno
kontrolním přeměřením.
7.3. Pes českého majitele závodí na Dostihovou licenci ČMKU.
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8. Evidence Dostihových licencí
Registrátorka Dostihových licencí vede seznam všech vydaných licencí.
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