
Musí mít kurz i ten, kdo vozí na závody 
svého koně či občas přibere do vozíku koně 
svého známého? 

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 se vztahuje na 
přepravu zvířat, která se uskutečňuje v  sou-
vislosti s hospodářskou činností. Podle někte-
rých právních výkladů k  takovým činnostem 
patří i závody, protože účastí na nich majitel 
usiluje o zhodnocení svého koně. Případ, kdy 
někdo veze koně jiného majitele, může býti 
rovněž považován za hospodářskou činnost. 
Konkrétně záleží na tom, zda se případnou 
kontrolu podaří přesvědčit, že se jedná o kama-
rádskou službu a nikoli službu za úplatu.

Stačí absolvování tohoto kurzu i pro cesty 
do zahraničí?

Po absolvování kurzu a úspěšném vyplnění 
znalostního testu obdrží účastník osvědčení 
a kartičku dopravce, kterou vystavuje Minister-
stvo zemědělství ČR. Tyto dokumenty mají me-
zinárodní platnost v rámci celé Evropské unie. 
Pokud někdo cestuje s  koňmi do zahraničí, 
velmi bych doporučila průkaz přepravce vlast-
nit. V různých státech se výklady směrnice liší 

a tím, že jste majitelem průkazu pro dopravce 
zvířat, se vyvarujete případným problémům. 
Nyní máme informace o tom, že kontroly do-
pravců zvířat v zahraničí nyní zpřísnily. 

Stačí když je v kabině přepravujícího vozidla 
přítomen jeden člověk, který je držitelem 
průkazu dopravce?

Nařízení Rady ES 2005/1 v článku 11 mimo jiné 
říká, že silniční vozidlo, na němž se přepravují 
domácí koňovití nebo domácí skot, ovce, kozy 
a prasata či drůbež, smí řídit a jako průvodce na 
něm smí působit pouze držitel osvědčení o způ-
sobilosti podle čl. 17 odst. 2. Jinými slovy, pokud 
vezete koně, vždy musí mít osvědčení řidič, prů-
vodce jen v případě, je-li ustanoven. V některých 
státech jdou ale ještě dál a vyžadují, aby měl prů-
kaz každý v kabině vozu. 

Kde všude se mohu s kontrolou setkat?
To, zda přepravce splňuje všechny zákonné 

povinnosti, kontrolují u nás inspektoři Krajské 
veterinární správy ČR v součinnosti s policií či 
celní správou. Setkat se s nimi můžete jak na 
silnici, tak třeba přímo na závodišti. V zahra-

ničí je to podobné, nejčastější kontroly jsou 
samozřejmě na hranicích. Jsou státy, jejichž 
celní správa neváhá v  případě, že transport 
nevyhovuje předpisům, sáhnout i k takovým 
opatřením jako je přerušení cesty až do doby 
odstranění nedostatků. Chtěla bych ale zdůraz-
nit, že si neosobuji právo arbitra, kdo konkrétně 
kurz potřebuje. Moje odpovědi jsou tedy inter-
pretací právních výkladů nařízení a je na kaž-
dém, aby zvážil, zda kurz potřebuje či nikoli.

Pokud jde o školení, jak vlastně probíhá?
Kurz má ze zákona 12 vyučovacích hodin, 

které u nás zájemci absolvují společně s testem 
během jediného dne. Skládá se z praktické části 
(návštěva živočišného provozu) a přednášek. 
Zhruba do 14 dnů dostanou účastníci kurzu 
kartičku přepravce a osvědčení.

Kdy a kde se koná nejbližší kurz pro do-
pravce?

Nejbližší termín kurzu je 6. června 2017 ve 
Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze 
Uhříněvsi. Zájemci se mohou přihlásit na našich 
stránkách www.zoorekvalifikace.cz 
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VÍTE, ŽE:
  Průkaz dopravce a osvědčení má neomezenou plat-

nost, ale pokud jste ho získali před 30.6.2006 a dosud 
jste si ho nevyměnili za nový, měli byste tak okamžitě 
učinit na Ministerstvu zemědělství ČR – oddělení 
ochrany zvířat. Průkazy vydané před tímto datem 
jsou neplatné.   

  Vedle malé kartičky pro dopravce, je dobré s sebou 
do cizí země vzít i kopii velkého osvědčení. Malý prů-
kaz totiž neobsahuje všechny informace, které zahra-
niční kontroly požadují.

 „Velké“ osvědčení  o způsobilosti  řidiče a průvodce.
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 „Malý“ Průkaz dopravce.

Kdo může přepravovat koně?

Už víte, jaké technické podmínky musí 
vaše auto splňovat, ale jak je to s další 
legislativou - co potřebuje takový  
dopravce zvířat?

Vedle technických záležitostí se 
s přepravou koní váže i řada legislativ-
ních povinností. Nejobsáhlejším legis-
lativním dokumentem, který upravuje 
podmínky při přepravě je Nařízení Rady 
(ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během 
přepravy a souvisejících činností. Jeho 
obsah je podrobně probírán na školení 
pro dopravce přepravující zvířata, které 
musí absolvovat všichni, kteří přepra-
vují hospodářská zvířata a koňovité za 
obchodním účelem na vzdálenost delší 
než 65 km. A právě to, kdo konkrétně 
tento kurz musí mít, je často předmě-
tem diskuzí. Zeptali jsme se Ing. Lenky 
Šíšové, majitelky agentury ZOOREKVA-
LIFIKACE, která tyto kurzy pořádá, jak to 
tedy vlastně celé je.

POZOR NA POKUTY!
 Sankce za porušení nařízení 1/2005 stanovuje zákon č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání (v platném znění), konkrétně 
§ 27 a 27a. Správní řízení s přestupcem vede obec s rozšířenou 
působností, která také ukládá pokutu. Za přestupky na tomto 
úseku lze uložit pokuty v různé výši, podle přestupku. Horní 
hranice v ČR je 500 000 Kč. Pokuty v zahraničí se liší, nejčastější 
zmiňovaná částka, kterou zaplatili dopravci bez průkazu je 1 000 
€, máme ale i informace o pokutě ve výši 5 000 €.
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