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Věstník 5/2013
Obsah : 1/Oznámení - 2/Chov - 3/Koně - 4/Majitelé/jezdci/trenéři
5/Dostihy - 6/Různé
Předchozí Věstníky jsou umístěny v Archivu Věstníku v nabídce Download.
INZERÁTY :
1/ Dvouletá francouzská klisna BARABULKA(F) zatím u nás neregistrovaná je na prodej za 2.500 EUR (cca 63.000 Kč). Je to černá hnědka
nar.29.5.2011 po Mon Bellouet(F) z Quoda de Livaye(F) po Install(F), je v aktivním dostihovém tréninku v Tochovicích, je zdravá a připravená ke
kvalifikaci. Kontakt: Mykola Volf, tel. 602 251 123.
2/ Chovná klisna SAHARA TEČ a její roční syn SANTOS TEČ po Valley Guardian(US) jsou nabízeni k prodeji u chovatele Jaroslava Chrastiny v
Tečovicích. Cena chovné klisny je přibližně 50.000 Kč, cena ročka dohodou. Kontakt: Roman Chrastina, tel. 736 716 408
3/ Prodej klusácké klisny ZARIA(SK) za 1.000 EUR. Řádně registrovaná klisna je tmavá hnědka, narozená 31.3.2010, po otci Mastermind Jago(NL) z
matky Zarja(SK) po V.G.Starsboy(SF). Milá, nekonfliktní klisna, 100% zdravá, bez úrazů, t.č. na pastvinách, zcela bez výcviku (zvyklá na ohlávku). K
vidění je v obci Bludička u Zvolena. http://www.trotdb.info/horse.php?id=13275
Kontakt: Michaela Medvecova, + 421 911 449 117, e-mail: info@mojkon.sk
***************************************************************************

1/ OZNÁMENÍ
******************************************************************************************************************

Platební výměr pro rok 2013 - aktualizace :
Změna sazby DPH od 1.1.2013 - základní sazba 21%, snížená sazba 15% !!!

I. CHOVATELSKÁ OBLAST
* selekční poplatek pro první zařazení hřebce fyzicky přítomného na českém území do plemenitby (= první vydání Osvědčení) : 14.400 Kč
* selekční poplatek pro první zařazení hřebce používaného pouze formou spermatu do plemenitby (= první vydání Osvědčení) : 6.000 Kč
* registrační poplatek plemeníka/semene zařazeného do plemenitby v minulých kalendářních letech (= opakované vydání Osvědčení) : 3.600 Kč
II. DOSTIHOVÁ OBLAST
* poplatek za přihlášení/oznámení jako startujícího nekvalifikovaného koně : 500 Kč
* registrace dostihové stáje pro rok 2013 : 1.200 Kč
* registrace dostihového koně pro rok 2013 do 18.2.2013 za 240 Kč, od 19.2.2013 za 600 Kč
* licence (trenér, jezdec, amat.jezdec) pro rok 2013 - první vydání za 1.200,- Kč
* licence (trenér, jezdec, amat.jezdec) pro rok 2013 - opakované vydání do 18.2.2013 za 600 Kč, od 19.2.2013 za 1.200,- Kč
* hlášení změny majitele nebo trenéra dostihového koně: před OSK 240 Kč, po OSK 600 Kč
III. VŠEOBECNÁ OBLAST
* poplatek za pozdní hlášení změny: 500 Kč
* vydání exportního certifikátu dočasného ve standartní lhůtě: 600 Kč
* vystavení exportního certifikátu dočasného v expresní lhůtě příplatek - 100 %
* vydání exportního certifikátu trvalého: 2400 Kč
* prodloužení dočasného exportního certifikátu v době jeho platnosti: bezplatně
* vystavení dostihové kariéry koně a posledních 5 startů ve standartní lhůtě : 120 Kč
* vystavení dostihové kariéry koně a posledních 5 startů v expresní lhůtě příplatek - 100%
* potvrzení licence pro zahraničí ve standartní lhůtě: 120 Kč
* potvrzení licence pro zahraničí v expresní lhůtě příplatek - 100%
Všechny poplatky podléhají zákonné sazbě DPH 21%.
Formuláře jsou ke stažení v nabídce Download.

******************************************************
Seznam dlužníků ČKA - nevyrovnané pohledávky ČKA po splatnosti evidované k 31.5.2013
Bankovní spojení ČKA :
GE Money Bank Praha 5-Zbraslav, číslo účtu 151530906/0600
Specifikace pohledávky - dlužník - částka - splatnost pohledávky
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faktura č.09188 - Machek Bohuslav - 2.725 Kč - 11.5.2009
faktura č.09168 - Follauf Jaromír - 4.251 Kč - 12.5.2009
faktura č.09225 - Follauf Jaromír - 2.725 Kč - 5.6.2009
faktura č.09216 - Machek Bohuslav - 2.725 Kč - 5.6.2009
faktura č.09254 - Machek Bohuslav - 7.194 Kč - 30.7.2009
faktura č.09349 - Follauf Jaromír - 1.744 Kč - 20.1.2010
faktura č.10115 - Follauf Jaromír - 6.528 Kč - 20.4.2010
faktura č.10433 - Hračková Jana - 2.648 Kč - 31.10.2010
vyčtování dostihů 2010 - Červinka Milan - 7.238 Kč - 20.1.2011
faktura č.10623 - Follaufová Patricie - 960 Kč - 31.1.2011
faktura č.11018 - Vlasák Martin - 736 Kč - 25.2.2011
faktura č.11105 - Jürgen/Stan Martin (Lobo&Arno) - 6.588 Kč - 7.7.2011
faktura č.11097 - Hovorka Josef - 500 Kč - 31.7.2011
faktura č.12030 - Vlasák Martin - 3.744 Kč - 12.3.2012
faktura č.12095 - Vlasák Martin - 6.480 Kč - 15.6.2012
faktura č.12080 - Hovorka Josef - 1.440 Kč - 15.6.2012
faktura č.12118 - Šindar Libor - 1.440 Kč - 29.6.2012
sankce DiK ze 14.7.2012 - Škobis Zdeněk - 100.000 Kč - 29.7.2012
faktura č.12248 - Vlasák Martin - 5.184 Kč - 31.1.2013
faktura č.13022 - Vlasák Martin - 3.049,20 Kč - 25.2.2013
faktura č.13043 - Šamšurin Vjačeslav - 1.452 Kč - 8.3.2013
faktura č.13046 - Laška Jan - 3.920,40 Kč - 8.3.2013
faktura č.13066 - Jelínková Klára - 16.335,- Kč - 28.3.2013
faktura č.13071 - Balucha Ján - 1.452,- Kč - 5.4.2013
faktura č.13082 - Schulz Dietmar - 3.388,- Kč - 16.4.2013
faktura č.13096 - Sochor spol.s r.o. - 5.953,20 Kč - 17.5.2013

******************************************************
2/ CHOV
Dodatek PK XII. - pokračování
PLEMENNÍ HŘEBCI
Platné Osvědčení pro použití plemenného hřebce v klusácké plemenitbě v roce 2013 již bylo vydáno pro 9 hřebců (hřebci
1/- 8/ uvedeni ve Věstníku 2/2013 a 3/2013)
9/ Uronometro(I) (Lemon Dra-Queen of the Sea), nar.1994, provozovatel ing.Jiří Šplíchal, Říčany, připouštěcí poplatek dohodou (k
použití jsou zmrazené inseminační dávky) - od 31.5.2013
PLEMENNÉ KLISNY
Zařazení klisny do chovu
1/ Sněženka(Orlík-Space Pearl), nar.2006, od 1.4.2013 (hlášeno 20.5.2013), majitel: JUDr.Lubomír Rokyta, Bílovec
2/ Tacene(F)(Lucky d'Hilly-Judith du Bouffey), nar.2007, od 20.5.2013(hlášeno 20.5.2013), majitel: mgr.Jiří Svoboda, Ostrava
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3/ Crazy Madonna(S)(Alf Palema-Femita Crazy), nar.2005, od 16.5.2013(hlášeno 20.5.2013), majitel: Jindřich Klaubenschalk, Praha 4
Hlášení připuštění v roce 2012 (dodání zahraničního připouštěcího lístku, resp. dokladu ekvivaletního bílé části českého
připouštěcího lístku) - pokračování
1/ Pristis Volo(B)(Capriccio-Diva Volo), nar.1998, připuštěna 29.4.2012 hřebcem Love You(F), majitel Sochor spol. s r.o.(hlášeno
9.5.2013)
Hlášení chovatelského výsledku z připuštění v roce 2012 - živě narozené hříbě - pokračování
1/ VESTFALIA OV , nar.9.1.2013, Montpellier(I)-Vataga(UA), ryzka, klisna, chovatel Sochor spol. s.r.o., Tochovice (hlášeno
10.3.2013 - Identifikační karta obdržena 24.4.2013)
2/ GERMES OV, nar.12.1.2013, Password(F)-Gordost(UA), ryzák, hřebec, chovatel Sochor spol. s.r.o., Tochovice (hlášeno 10.3.2013
- Identifikační karta neobdržena)
3/ SCHOWMAN, nar.2.3.2013, Pegasus Boko(S)-Schow Hammering, hnědák, hřebec, chovatel JUDr.Lubomír Rokyta, Bílovec (hlášeno
19.3.2013 - doručena Identifikační karta, nedoručena růžová kopie připouštěcího lístku)
4/ MAGGIE JDS, nar.8.3.2013, Algiers Hall(US)-Margit Boko(NL), hnědka, klisna, chovatel ing.Jiří Šplíchal, Říčany (hlášeno
26.3.2013)
5/ SHAMAN MISI, nar.12.3.2013, Steakhouse(US)-Sushine Misi, tmavý hnědák, hřebec, chovatel JUDr.Milan Šíma, Říčany (hlášeno
19.3.2013 - obdržená Identifikační karta vrácena k doplnění náležitostí dle Vyhlášky 136/2004 Sb. - doplněná karta obdržena znovu
26.3.2013)
6/ URUGUAY OV, nar.14.3.2013, Grafik(UA)-Unita Turgot(CZ*), hnědák, hřebec, chovatel Sochor spol. s.r.o., Tochovice (hlášeno
27.3.2013 - Identifikační karta obdržena 24.4.2013)
7/ PORTOFINO OV, nar.21.3.2013, Love You(F)-Pristis Volo(B), hnědák, hřebec, chovatel Sochor spol. s r.o.(hlášeno 24.4.2013 chybí připouštěcí lístek z roku 2012, dodán 9.5.2013)
8/ ZARA MISI, nar.31.3.2013, Steakhouse(US)-Zelissa(D), hnědka, klisna, chovatel JUDr.Milan Šíma, Říčany (hlášeno 8.4.2013)
9/ TIPSPORT BOY, nar.1.4.2013, Wine and Blues(NL)-Topinka, hnědák, hřebec, chovatel Alice Paškrtová, Lysá nad Labem, (hlášeno
19.4.2013), dne 15.4.2013 je uváděný majitel hříběte Zdeněk Škobis, Praha 3 (chybí Hlášení změny majitele - doručeno 29.4.2013)
10/ DIALOG OV, nar.1.4.2013, Goetmals Wood(F)-Dion OM(I), hnědák, hřebec, chovatel Sochor spol. s r.o., Tochovice (hlášeno
24.4.2013)
11/ .............., nar.3.4.2013, Nijinski Rodney(F)-Marlene(F), hnědka, klisna, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava (hlášeno 3.4.2013)
12/ SARNA TEČ, nar.5.4.2013, Valley Guardian(US)-Sahara Teč, hnědka, klisna, chovatel Jaroslav Chrastina, Tečovice (hlášeno
17.4.2013)
13/ GENY MISI, nar.5.4.2013, Steakhouse(US)-Geny Allmar(I), černá hnědka, klisna, chovatel JUDr.Milan Šíma, Říčany (hlášeno
17.4.2013)
14/ .............., nar.9.4.2013, Aristote(F)-Iena de Mosta(F), hnědák, hřebec, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava (hlášeno 10.4.2013)
15/ .............., nar.15.4.2013, Pegasus Boko(S)-Dominika(SK), hnědák, hřebec, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava (hlášeno
17.4.2013)
16/ SPRINTHOUSE MISI, nar.16.4.2013, Steakhouse(US)-Suri Misi, tmavý hnědák, hřebec, chovatel JUDr.Milan Šíma, Říčany
(hlášeno 23.4.2013)
17/ SAY AND BLUES, nar.18.4.2013, Wine and Blues(NL)-Saskia with Star, tmavá hnědka, klisna, chovatel Alice Paškrtová, Lysá nad
Labem (hlášeno 29.4.2013)
18/ YOKER TEČ, nar.19.4.2013, Valley Guardian(US)-Yankee Star(NL), hnědák, hřebec, chovatel Jaroslav Chrastina, Tečovice
(hlášeno 23.4.2013)
19/ CARMELLA MISI, nar.19.4.2013, Steakhouse(US)-Celebrity Misi, černá hnědka, klisna, chovatel JUDr.Milan Šíma, Říčany
(hlášeno 2.5.2013 - původně uvedené jméno Carmella Mira a datum narození 19.3.2013 bylo na výzvu dne 3.5.2013 opraveno)
20/ CAVIAR MISI, nar.20.4.2013, C Toj Frokjaer(DK)-Calamity Rex(I), hnědák, hřebec,chovatel JUDr.Milan Šíma, Říčany (hlášeno
2.5.2013)
21/ CHESTER, nar.25.4.2013, Wine and Blues(NL) - Chiara Boko(NL), hnědák, hřebec, chovatel ing.Jaromír Tihelka, Pohořelice
(hlášeno 13.5.2013)
22/ ............., nar.28.4.2013, Steakhouse(US)-Jiminy(S), hnědka, klisna, chovatel Alamo s.r.o. Praha 10 (hlášeno 20.5.2013) - návrh
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jména Stormy Night neschválen, zaslána žádost o nový návrh jména odpovídajícího platné legislativě)
23/ .............., nar.8.5.2013, Aristote(F)-Haria des Champs(F), hnědák, hřebec, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava (hlášeno
9.5.2013)
24/ HISTORY SPEED, nar.8.5.2013, Baltic Speed(US)-Havana, hnědka, klisna, chovatel Zdeněk Vávra, Chropyně(hlášeno 22.5.2013)
25/ .............., nar.17.5.2013, Aristote(F)-Qwantanamera(SF), hnědka, klisna, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava(hlášeno
18.5.2013)
26/ GEFEST, nar.19.5.2013, Steakhouse(US)-Gefesta(RU), tmavý hnědák, hřebec, chovatel Sochor spol. s r.o., Tochovice(hlášeno
31.5.2013 - obdržení dokumenty vráceny k doplnění a přepracování - připouštěcí lístek v části o hlášení narození hříběte nevyplněn,
použita neplatná Identifikační karta pro hlášení hříběte narozeného v roce 2012 bez náležitosti daných platnou vyhláškou)
27/ LADY PIT, nar.22.5.2013, Sir Gill(D)-Ladia Pit(D), hnědka, klisna, chovatel MVDr.ing.Ladislav Vojáček, Mysločovice(hlášeno
27.5.2013)
28/ ANDĚLKA, nar.23.5.2013, Wine and Blues(NL)-Agáta, tmavá hnědka, klisna, chovatel Miloslav Sirůček, Bukovka (hlášeno
28.5.2013 - Identifikační karta neobdržena, prázdný formulář zaslán podruhé 28.5.)
29/ ............., nar.25.5.2013, Orlík(NL)-Zunny Boko(NL), hnědka, klisna, chovatel Zdeněk Bábíček, Ratíškovice (hlášeno 31.5.2013 Identifikační karta neobdržena, připouštěcí lístek neobdržen)
30/ ANNE GILL, nar.29.5.2013, Sir Gill(D)-Anne Titan(D), hnědka, klisna, chovatel MVDr.ing.Ladislav Vojáček, Mysločovice(hlášeno
31.5.2013)
--------------------------------------------------------------------------------------------------V souvislosti s blížícím se koncem období, kdy se rodí klusácká hříbata, uvádíme osoby, které byly pro rok 2013
jmenovány pracovníky pověřenými kontrolou totožnosti klusáckých hříbat před vydáním průkazu koně, implantací
přiděleného mikročipu a odběrem biologického materiálu pro stanovení DNA-profilu. Jsou to MVDr.ing. Ladislav Vojáček a
MVDr.Helena Pokorná.
--------------------------------------------------------------------------------------------------1(A)/ .............., nar.4.4.2013, Pegasus Boko(S)-Forza Diamond(D), ryzák, hřebec, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava (hlášeno
5.4.2013)
2(A)/ .............., nar.10.4.2013, Pegasus Boko(S)-Queen Mum(D), ryzák, hřebec, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava (hlášeno
11.4.2013)
3(A)/ .............., nar.7.5.2013, Pegasus Boko(S)-Ruleta Skal, hnědka, klisna, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava (hlášeno 8.5.2013)
-------------------------------------------------------------------------------------------Hlášení chovatelského výsledku z připuštění v roce 2012 jiného než živě narozené hříbě (dodání růžové kopie českého
připouštěcího lístku, resp.ekvivalentní části zahraničního připouštěcího lístku)
1/ Ykora (NL)(Silver Pine-Opal Boko), nar.2005, připuštěná 25.5.2012 hřebcem Wine and Blues(NL) - mrtvě narozené hříbě 26.4.2013,
hřebec, hnědák, maj.J.Tihelka, Pohořelice (hlášeno 2.5.2013)
2/ Pearl Monica(Lennert-Perla), nar.1999, připuštěná 16.6. hřebcem Sir Gill(D) - jalová, maj.J.Novosadová, Valašská Polanka(hlášeno
13.5.2013)
3/ Ann Marie(Scooter-Ann Tribute), nar.1997, připuštěná 13.6. hřebcem Sir Gill(D) - jalová, maj.L.Vojáček, Mysločovice (hlášeno
13.5.2013)
4/ Victory Expo(NL)(Crowning Point-Happy D), nar.2003, připuštěná 15.6. hřebcem Sir Gill(D) - vstřebala, maj.L.Vojáček, Mysločovice
(hlášeno 13.5.2013)
5/ Juillenne(D)(Tarass Boulba-Just We Two), nar.2002, připuštěná 28.6. hřebcem Sir Gill(D) - zmetala, maj.L.Vojáček, Mysločovice
(hlášeno 13.5.2013)
6/ Ann Tribute(S)(Firm Tribute-Cathy Lep), nar.1991, připuštěná 2.5. hřebcem Valley Guardian(US) - jalová, maj.L.Vojáček,
Mysločovice(hlášeno 13.5.2013)
7/ Ann Tribute(S)(Firm Tribute-Cathy Lep), nar.1991, připuštěná 17.6. hřebcem Sir Gill(D) - jalová, maj.L.Vojáček,
Mysločovice(hlášeno 13.5.2013)
8/ Private Accoun(D)(Victor Victor-Perfect Plus), nar.1998, připuštěná 9.5.2012 hřebcem Kavaljer Hornline(S) - jalová, maj.P.Hykeš,
Okřešice
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3/ KONĚ
Změna majitele formou prodeje
1/ Ykora(NL)(Silver Pine-Opal Boko), nar.2005, od 30.4.2013(hlášeno 2.5.2013), nový majitel: Alice Paškrtová, Lysá nad Labem
2/ Athos(Brandy dei Fiori-Aronita), nar.2008, od 5.5.2013(hlášeno 7.5.2013), nový majitel: Ivo Potocký, Bratislava
3/ Split America Teč (Zoning America -Sahara Teč), nar.2009, od 5.5.2013(hlášeno 7.5.2013), nový majitel: Ivo Potocký, Bratislava
4/ Air Princess(Ex Hammering-Air Emerald), nar.2009, od 4.5.2013(hlášeno 9.5.2013), nový majitel: Věra Rynešová, Nymburk
5/ Stella Misi(Leutnant-Sunshine Misi), nar.2005, datum změny neuvedeno, hlášeno 10.5.2013, nový majitel: Jan Hanuš, Strakonice
6/ Rusticana(Chips and Fish-Rita Raymond), nar.2010, od 13.5.2013 (hlášeno 15.5.2013), nový majitel: František Zahradník,Hladké
Životice
7/ Frodo( Gambit-Free Osteo), nar.2002, od 10.5.2013(hlášeno 17.5.2013), nový majitel: Ladislav Marek, Horní Čermná
Změna majitele formou pronájmu
1/ Uka Helena(F)(Hermes de Pericard-Oddyssee de Chrismi), nar.2008, od 10.5.2013 na neurčito (hlášeno 21.5.2013), nájemce:
Bedřich Novák (Taxon-Equistro), Praha
Oprava změny majitele formou daru
1/ Shake the Mountain(D)(Divinator-Sugarcanes Sun), nar.2004, od 1.5.2013 (hlášeno 21.5.2013), nový majitel: Vyšší odborná škola
a Střední zemědělská škola , Benešov (původně byla dne 28.2.2013 hlášena změna majitele dne 22.2.2013 formou daru od Nadačního
fondu Kůň pro zdraví)
Změna majitele formou Čestného prohlášení
1/ Flavour Misi(Scooter-Fine Narold), nar.1998, od 8.5.2013(hlášeno 17.5.2013), nový majitel: Pavlína Ratajová, Sousedovice
2/ Egrazitt(Ex Hammering-Essencia), nar.2002, od 6.10.2007(hlášeno 17.5.2013), nový majitel: Paulina Šourková, Ústí nad Labem
3/ Clermont(Zsoldosz-Cortina), nar.1980, od 12.5.2013(hlášeno 21.5.2013), nový majitel: Lucie Sedláčková, Dobruška
Zatím neregistrované změny majitele z důvodu neúplné nebo chybné dokumentace
1/ Helga Old(New York Giant-Miss Boel), nar.1994, od 1.7.2001 (hlášeno 17.5.2013), nový majitel: Marcel Walaski, Bystřice nad Olší
(chybí návaznost změny majitele - poslední řádně registrovaný majitel Jiří Složil, Oldřichovice) - zaslán formulář Čestného prohlášení
2/ Le Grand Cheval(D)(Divinator-Little Larceny), nar.2006, od 24.5.2013(Hlášení změny o prodeji doručeno 27.5.2013 - chybí Průkaz
koně), nový majitel: Nadační fond Kůň pro zdraví, Praha 4
Dočasný export
1/ Agita(A) (Castleton Magic-Ann Lis), nar.2005, od 6.5. do 31.5.2013 (hlášeno 2.5.2013), Rakousko, majitel: Vávra Chropyně 2
(účel-dostihy)
2/ Treviso (Jet Fortuna-Tussy Skal), nar.2007, od 6.5. do 31.5.2013 (hlášeno 2.5.2013), Rakousko, majitel: Kroupa Kyselovice (účeldostihy))
3/ Skyline(D) (Divinator-Sheila Lobell), nar.2004, od 6.5. do 31.5.2013 (hlášeno 2.5.2013), Rakousko, majitel: Vávra Chropyně (účeldostihy)
4/ Harmony Best(Crysta's Best-Harena), nar.2008, od 6.5. do 31.5.2013 (hlášeno 2.5.2013), Rakousko, majitel: Vávra Chropyně
(účel-dostihy)
5/ I Can Fly Diamant(D) (Prakas-Starlight Vixi), nar.2004, od 6.5. do 31.5.2013 (hlášeno 2.5.2013), Rakousko, majitel: JS Konsorcium
(účel-dostihy)
6/ Zazazoo (NL)(Passing Renka-Inside), nar.2006, od 8.5. do 31.7.2013 (hlášeno 2.5.2013), Rakousko, majitel: Stáj Jokr (účeldostihy)
7/ Voulez Vous(F)(Quido du Goutier-Miss Merville), nar.2009, od 6.5. do 10.5.2013 (hlášeno 6.5.2013), Rakousko, majitel: JS
Konsorcium (účel-dostihy)
8/ Tacene(F)(Lucky d'Hilly-Judith du Bouffey), nar.2007, od 7.5.2013 do 31.5.2013 (hlášeno 6.5.2013), Polsko, majitel: JS
Konsorcium (účel-dostihy)
9/ Rob des Picanes(F)(Go Lucky-Daisy des Picanes), nar.2005, od 6.5.2013 do 20.5.2013 (hlášeno 6.5.2013), Polsko, majitel: Liva
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Předslavice (účel-dostihy)
10/ Un Voyou de Beau(F)(Kitko-Belle Beau), nar.2008, od 6.5.2013 do 20.5.2013 (hlášeno 6.5.2013), Polsko, majitel: Taxon-Equistro
(účel-dostihy)
11/ Voulez Vous(F)F)(Quido du Goutier-Miss Merville), nar.2009, od 11.5. do 31.5.2013 (hlášeno 6.5.2013), Polsko, majitel: JS
Konsorcium (účel-dostihy)
12/ Geroj OV(In Love with You-Gordost), nar.2011, od 7.5. do 30.9.2013 (hlášeno 6.5.2013), Ukrajina, majitel: Sochor spol. s r.o.,
trenér .Skvorcov O.(účel-dostihy)
13/ Gambit OV(Idalo-Gugenia), nar.2011, od 7.5. do 30.9.2013 (hlášeno 6.5.2013), Ukrajina, majitel: Sochor spol. s r.o., trenér
.Skvorcov O.(účel-dostihy)
14/ Garnizon OV(Idalo-Gospodynia), nar.2011, od 7.5. do 30.9.2013 (hlášeno 6.5.2013), Ukrajina, majitel: Sochor spol. s r.o., trenér
.Skvorcov O.(účel-dostihy)
15/ Damalia(NL)(Opus Viervil-Victory Joe), nar.2010, od 13.5.do 30.6.2013(hlášeno 12.5.2013), Nizozemí, majitel: Stáj EUROKOBERCE s.r.o.(účel-dostihy)
16/ Zazazoo (NL)(Passing Renka-Inside), nar.2006, od 20.5. do 31.7.2013 (hlášeno 12.5.2013), Maďarsko, majitel: Stáj Jokr (účeldostihy)
17/ Reve de l'Odon(F)(Fighter Horse-Etonnante Fany), nar.2005, od 20.5.do 31.7.2013 (hlášeno 12.5.2013), Rakousko, majitel: Stáj
KORA (účel-dostihy)
18/ Rob des Picanes(F)(Go Lucky-Daisy des Picanes), nar.2005, od 15.5.2013 do 31.5.2013 (hlášeno 15.5.2013), Polsko, majitel: Liva
Předslavice (účel-dostihy)
19/ Uka Helena(F)(Hermes de Pericard-Odyssee de Chrismi), nar.2008, od 15.5.2013 do 31.5.2013 (hlášeno 15.5.2013), Polsko,
majitel: Taxon-Equistro (účel-dostihy)
20/ Ramree(F)(Latinus-Kanchee), nar.2005, od 20.5.do 30.6.2013 (hlášeno 15.5.2013), Rakousko, maj.Stáj SIAM (účel-dostihy)
21/ Private Account(D)(Victor Victor-Perfect Plus), nar.1998, od 26.5.2013 do 26.8.2013(hlášeno 16.5.2013), Německo, majitel:
Pravoslav Hykeš, Okřešice (účel - připuštění hřebcem Vie Agra(US)/hřebec v majetku R.Benes,Frankfurt am Main,Německo
22/ Voulez Vous(F)(Quido du Goutier-Miss Merville), nar.2009, od 20.5. do 30.6.2013 (hlášeno 19.5.2013), Rakousko, majitel: JS
Konsorcium (účel-dostihy)
23/ Kaizer Jamacan(S)(Rotation-Champagne Royale), nar.2007, od 20.5. do 30.6.2013 (hlášeno 19.5.2013), Rakousko, majitel: JS
Konsorcium (účel-dostihy)
24/ Roswitha Skal(Crysta's Best-Rotfeder), nar.2006, od 24.5. do 31.5.2013 (hlášeno 20.5.2013), Rakousko, majitel:Taxon-Equistro
(účel-dostihy)
25/ Kissin Dynamite(D)(Valley Guardian-Kaiserpracht), nar.2008, od 21.5. do 30.6.2013 (hlášeno 21.5.2013), Německo, majitel: J.J.N.
a.s, Praha (účel-dostihy)
26/ Avalance Boshoeve(S)(Juliano Star-Nadejda Boshoeve), nar.2007, od 22.5. do 30.6.2013 (hlášeno 22.5.2013), Německo, majitel
J.J.N. a.s., Praha (účel-dostihy)
27/ Fastino(vie Agra-Fast Hammering), nar.2009, od 28.5.do 30.8.2013 (hlášeno 23.5.2013), Německo, majitel: MISHANO.com, Praha
(účel-dostihy)
28/ Rob des Picanes(F)(Go Lucky-Daisy des Picanes), nar.2005, od 28.5.2013 do 30.6.2013 (hlášeno 27.5.2013), Polsko, majitel: Liva
Předslavice (účel-dostihy)
29/ Uka Helena(F)(Hermes de Pericard-Odyssee de Chrismi), nar.2008, od 28.5.2013 do 30.6.2013 (hlášeno 27.5.2013), Polsko,
majitel: Taxon-Equistro (účel-dostihy)
30/ Agita(A) (Castleton Magic-Ann Lis), nar.2005, od 1.6. do 30.6.2013 (hlášeno 28.5.2013), Rakousko, majitel: Vávra Chropyně 2
(účel-dostihy)
31/ Treviso (Jet Fortuna-Tussy Skal), nar.2007, od 1.6. do 30.6.2013 (hlášeno 28.5.2013), Rakousko, majitel: Kroupa Kyselovice
(účel-dostihy)
32/ Cafu Boko(NL) (Flirtin Man-Valentina Boko), nar.2009, od 1.6. do 30.6.2013 (hlášeno 28.5.2013), Rakousko, majitel: Vávra
Chropyně 2 (účel-dostihy)
33/ Donadonitranss R(NL)(Ken Warkentin-The Best Fanatic), nar.2010, od 1.6. do 30.6.2013 (hlášeno 28.5.2013), Rakousko, majitel:
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Vávra Chropyně 2 (účel-dostihy)
34/ Astra Teč(Up di Poggio-Alies), nar.2010, od 1.6. do 30.6.2013 (hlášeno 28.5.2013), Rakousko, majitel: Stáj Tečovice (účeldostihy)
35/ M.T.Hurricane(S)(Quite Easy-Fifth Avenue), nar.2009, od 1.6. do 30.6.2013 (hlášeno 28.5.2013), Rakousko, majitel: JS
Konsorcium (účel-dostihy)
36/ I Can Fly Diamant(D) (Prakas-Starlight Vixi), nar.2004, od 1.6. do 30.6.2013 (hlášeno 28.5.2013), Maďarsko, majitel: JS
Konsorcium (účel-dostihy)
37/ Rubby Blue(New York Giant-Ruleta Skal), nar.2004, od 1.6. do 30.6.2013 (hlášeno 28.5.2013), Maďarsko, majitel: JS Konsorcium
(účel-dostihy)
38/ Unzen(F)(Hermes de Pericard-Miyakejima), nar.2008, od 1.6. do 30.9.2013 (hlášeno 28.5.2013), Maďarsko, majitel: Kora
Ratíškovice (účel-dostihy)
39/ Busby Cartouche(NL)(Juliano Star-Sugar Limburgia), nar.2008, od 1.6. do 30.9.2013 (hlášeno 28.5.2013), Rakousko, majitel :
S.Gloria (účel-dostihy)
Dočasný export - prodloužení platnosti dočasných exportních certifikátů
1/ Pro následující koně v tréninku Michala Kalčíka byla na základě jeho žádosti obdržené 29.5.2013 prodloužena platnost dočasných
exportních certifikátů do Německa za účelem účasti v dostizích do 30.8.2013. Jedná se o koně : Buffalo Joy(D), Jenny Mc Murtie(D),
Lover(D), Nordsturm(D), Peter Pan(F), Pirate de Jour(I), Snowman(F), Ustang du Moulin(F), Victim As(D), Walentine
Trvalý export
1/ Kanjer BD(NL)(Cobra Lobell-Aafke Buitenzorg), nar.1993, od 1.5.2013(hlášeno 2.5.2013), Rakousko, majitel: mgr.Jiří Svoboda,
Ostrava (účel-chov)
2/ Athos(Brandy dei Fiori-Aronita), nar.2008, od 5.5.2013(hlášeno 7.5.2013), Slovensko, nový majitel: Ivo Potocký, Bratislava
(účel:jiné využití)
3/ Split America Teč (Zoning America -Sahara Teč), nar.2009, od 5.5.2013(hlášeno 7.5.2013), Slovensko, nový majitel: Ivo Potocký,
Bratislava(účel: jiné využití)
4/ Top Palema(D)(Alf Palema-Lotsa Pasta), nar.2001, od 10.5.2013(hlášeno 9.5.2013), Rakousko, nájemce: Jiří Svoboda, Ostrava
(účel-chov)
Dočasný import
1/ Marcella H(A) (Pine Chip-Ornella P), nar.2003, od 30.4. do 31.8.2013 (došlo 9.5.2013), Rakousko, majitel: Manfred Baumberger,
Raab, AUT(účel-připuštění)
2/ Prestigious Lady(A) (Gridiron Lad-Shali's Prestige), nar.1999, od 30.4. do 31.8.2013 (došlo 9.5.2013), Rakousko, majitel: Manfred
Baumberger, Raab, AUT(účel-připuštění)
3/ Boukva(F)(Defi d'Aunou-Padova), nar.2011, od 23.5.2013.(došlo 23.5.2013), Francie, majitel: Oleksander Vorobiy, Kijev, UA(účeldostihy)
4/ Bogdanka(F)(Pad d'Urzy-Quodive de Chamant), nar.2011, od 23.5.2013 (došlo 23.5.2013), Francie, majitel: Oleksander Vorobiy,
Kijev, UA(účel-dostihy)
5/ Barabulka(F)(Mon Bellouet-Quoda de Livaye), nar.2011, od 23.5.2013 (došlo 23.5.2013), Francie, majitel: Oleksander Vorobiy,
Kijev, UA(účel-dostihy)
Trvalý import
1/ Uka Helena (F)(Hermes de Pericard-Oddyssee de Chrismi), nar.2008, od 7.5.2013, Francie, majitel: Petr Veselý, Železná
2/ Oxford de Bootz(F)(Caballio in Blue-Elite de Bootz), nar.2002, od 7.5.2013, Francie, majitel: Vendula Jandová, Hladké Životice
3/ Vourasia du Lys(F)(General du Pommeau-Hourasia du Lys), nar.2009, od 21.5.2013, Francie, majitel: ing.Josef Semerád, Praha 5

4/ MAJITELÉ/JEZDCI/TRENÉŘI (aktualizace 27.5.2013)
Registrované dostihové stáje a dostihoví koně 2013
AGRO Vojáček - Arnika V
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Ecurie Popcorn - Voyou Renka(F)
FVE-Relay-J.O.Levín - Elodie Venus(A), Ustang du Moulin(F), Kissin Dynamite(D), Peter Pan(F), Jasan Teč, Victim As(D), Pirate de
Jour(I), Lover(D), Lucky Money(D), Ain'tshes Diamond(D), Buffalo Joy(D), Avalance Boshoeve(S), Nordsturm(D), Walentine, Jenny Mc
Murtie(D), Amazonka, Winchester(D), Kevin Kurányi(D), Collin(D), Patron Titan(D), Snowman(F)
Hippospol Velká Chuchle - Paashaas
JK Misi Hartmanice CZ - Wikomt Misi, Wigo Misi, Zorro Misi, Sargon Misi
J.O.Levín-Sládek&Partners - Quick Pine
JS Konsorcium - I Can Fly Diamant(D), The Generals Wish(D), Kaizer Jamacan(S), Manboy(S), M.T.Hurricane(S), Rubby Blue, Earl
Cape(S), Quality Twin, Star Fly, Tip Gate, Ready Get, Quatro Fit, Blondie, Boccaccio, Dominátor, Fish and Chips, Karolina Nova,
Lumius, Stella, Violetta, Voulez Vous(F)
Kora Ratíškovice - Reve de l'Odon(F), Västerbo Passad(S), Unzen(F), Vancho de Ba(F), Doctor Schermer(NL), Elwin Boko(NL), Evian
Boko(NL), Sherman, Banymedarche(F), ** Aladin Fab(F), ** Arthus Fab(F)
Kroupa Kyselovice - Apollo, Treviso
Liva Předslavice - Rob des Picanes(F)
Maf TK - Ricky Rouge(D)
MISHANO.COM - Fastino, Mishano
PASA - Dace Beuckenswyk(NL)
PlayAda Stables - Playboy DS, Siesta Misi
PMB-ZOS s.r.o. - Harlekýna, Pralinka
Praga Racing - Oscar de Mesangy(F), Ann Magic(A)
Pražská agrární s.r.o. - Errol, Costa WS(NL), Ofarim Venus(A), Vourasia du Lys(F)
PRDUCH Club Stržiště - Suzi BN, Karel CZ(A)
Racing Team Blatnice - Champion J'Ami, Tadeáš Best
Rokyta advokát Bílovec - Expert(A)
S.Gloria - Busby Cartouche(NL)
SJINV.com - Meteor JDS, Magicmatch JDS
SŠ Dostihového sportu - On Air of Iceberg, Iceman Alet, Big Heigerjen(D), Schanhay(F), Witendo(D)
Stáj California - Merlin Ribb, Madam Ribb, Mr Ribb
Stáj Dobruský - Vera Cub, Niagara Cub, Viking Cub, Odeta
Stáj EURO-KOBERCE s.r.o. - Ocean Al, Bon Ami(NL), B Vijfendertig(NL), Charming Oreau(NL), Damalia(NL), Doutje(NL), A Speedy
Boy(F), Easypeasy Rhythm(NL), Euforia(NL), Ben Hurry(F)
Stáj Hanka - Santiago, Elefanda, Hajnej Poggi
Stáj Jokr - Zazazoo(NL)
Stáj Květná - Generál, Gilli, Gesy, Glejdy, Veine Barbes(F), Quido z Lišic
Sochor spol. s r.o. - Uvea Star(F), Poesia Baciata(I), Pushinka(RU), Pas Sans Toi, Radius(UA), Italianec(UA), Beautiful Yankee(RU),
No-Shpa(RU), *Gliptika(RU), *Gotika(RU), *Rapida(RU)
Stáj Leopoldov - Unkas, Cartouche(NL), Chirone Scott(NL), Aerodynamica(F)
Stáj Otrokovice - K Two
Stáj SIAM - Ramree(F)
Stáj Skree - Aadje Boer(NL), Colet la Brousse(NL), Couragelabrousse(NL), Espace Giant, Kiss Me Skree, Klinda Skree, Sir Viking(A),
Truman Skree, Winterboy(NL), Degro Teo
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Stáj Tečovice - Alpro Teč, Salet Teč, Astra Teč, Samba Teč
Stáj Viktoria - Botero(NL), Bob Harley(NL), Premium Edition(I), Jos(D), Elina Oldeson(D), Chuck Norris(D), Taiji de Bomo(F), Contador
Bros(NL)
Stáj Zuzka - Lucky Leffe
Taxon-Equistro - Starboy BN, Lesmeral de Chenu(F), Roswitha Skal, Un Voyou de Beau(F), About the Power(F), Uka Helena(F)
Trotalet.com - Nino Hammering, Elisabeth
Trot Centre Alet - Rudy Pierre(S), Kavalerie(A), Ifetayo(D), Mikeila Alet, V.I.P.Alet, Alet Conch, Everlasting Boko(NL)
Trotting Stars - Lusso OZ(SL)
Vávra Chropyně - Ann Poggi, Harmony Best, Skyline(D), Lanzelot
Vávra Chropyně 2 - Agita(A), Cafu Boko(NL), Donadonitranss R(NL)
Veronika - Regent
Pozn. Označení * znamená, že zatím není doložen uváděný pronájem koně, označení ** znamená, že uváděný
importovaný kůň zatím není registrován

Doručené žádosti o registraci dostihové stáje a dostihových koní 2013
Lukas - Coca(A)
Stall Iceberg - Västeras JK, Onward Iceberg, Odds Eagle IceB

Vydané licence 2013
Trenéři A - Coufal Ivan, Dobrovolný Jaroslav, Chrastina Roman, Jurkiewicz Patrik, Kalčík Michal, Klaubenschalk Jindřich, Kotásek
Jaromír, Loman Alle, Svoboda Jiří, Štípa Ladislav, Tihelka Jaromír, Vávra Zdeněk, Vinklárek Antonín, Volf Mykola
Trenéři B - Dobruská Jitka, Klvaňa Tomáš, Lajner Filip, Novák Bedřich, Pátková Renata, Rokyta Lubomír, Semerád Josef, Skladan
Dalibor, Škobis Zdeněk, Štichová Marie, Vojáček Ladislav
Jezdci profesionální - Coufal Ivan, Dobrovolný David, Dobrovolný Jaroslav, Chrastina Roman, Jurkiewicz Patrik, Kalčík Michal, Kalčíková
Monika, Klaubenschalk Jindřich, Komlóši Ondrej, Kotásek Jaromír, Kozel Ondřej, Lajner Filip, Škobis Zdeněk, Švolbová Zuzana, Tihelka
Jaromír, Vávra Pavel, Vávra Zdeněk, Vinklárek Antonín, Volf Elena, Volf Marina, Volf Mykola
Jezdci amatéři - Dobruský Josef, Dobruský Josef ml., Hykeš Pravoslav, Chrastina Jaroslav, Jelínková Klára, Jungmannová Pavla, Klvaňa
Tomáš, Křížková Darina, Loman Alle, Maňásková Štěpánka, Novák Bedřich, Pokorná Helena, Rokyta Lubomír, Rokytová Helena,
Semerád Josef, Skladan Dalibor, Stískal Zbyněk, Štichová Marie, Tvrzová Alena, Veselý Petr, Vojáček Ladislav, Vachata Luboš,
Vojáčková Zuzana, Vorlická Stanislava, Vytiska Jaromír, Zemanová Michaela, Zmeko Peter

Doručené žádosti o vydání licence 2013
Trenéři A - Šamšurin Vjačeslav
Trenéři B - Laška Jan
Jezdci profesionální - Laška Jan, Šamšurin Vjačeslav
Jezdci amatéři - Balucha Ján, Bříza Lukáš, Sahligerová Zuzana, Vlasák Martin

Tréninková listina 2013 (uvedena ve Věstníku 2 -4/2013)

5/ DOSTIHY
Pozvánka z Polska do dostihů francouzských klusáků
25. a 26.5.2013 na travnaté dráze ve Varšavě
** sobota 25.5. :
Dostih č.7 - pro 3leté a starší francouzské klusáky se ziskem do 500 EUR v roce 2012.
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Dostih č.8 - pro 3leté a starší francouzské klusáky se ziskem od 501 do 4000 EUR v roce 2012.
Dostih č.9 - pro 3leté a starší francouzské klusáky se ziskem 4001 a více EUR v roce 2012.
**neděle 26.5. :
Dostih č.7 - pro 4leté a starší francouzské klusáky s rekordem 19,7 a lepším dosaženým od 1.1.2012.
Dostih č.8 - pro 4leté a starší francouzské klusáky s rekordem 19,8-20,5 dosaženým od roku 2012.
Dostih č.9 - pro 4leté a starší francouzské klusáky s rekordem 20,6 a horším nebo bez rekordu dosaženého v roce 2012.
Jedná se o mezinárodní dostihy, do nichž jsou pozváni koně z Francie, Litvy, Ukrajiny, Česka a Polska. U všech dostihů je
distance 2200 m, start letmý, cena dostihu 17.500 PLN + extra-cena 8.750 PL, zápisné 300 PLN.
Přihlášky 15.5.2013 do 8:00 h na e-mail: zapis.do.gonitw@totalizator.pl
nebo faxem + 48 22 847 50 27,
OSK telefonicky 15.5.2013 do 9:00 h na tel. + 48 22 543 95 09 (Iwona Kiljanska).
Dostihy pořádá Totalizator Sportowy Sp. z o.o. ve spolupráci s Cheval Francais, www.torsluzewiec.pl.
Pro příjem přihlášek koní požaduje pořadatel od majitelů koní vyplněné různé formuláře, které si můžete vyžádat na
sekretariátu ČKA (obratem zašleme zájemcům e-mailem).
******************************************************************************************************************

Wroclaw 2013
Dostihy pro francouzské klusáky nabízí dostihové závodiště ve Wroclawi, organizační opatření, termíny a propozice do
konce sezóny 2013 naleznete na www.torpartynice.pl.
******************************************************************************************************************

Edelhof 2013
Dva dostihové čtvrtky nabízí letos rakouské klusácké dostihové závodiště Edelhof, a to 30.5.2013 a 15.8.2013.
Podrobnosti naleznete na www.trabrennbahn.edelhof.at.
******************************************************************************************************************

Kvalifikace v roce 2013
8008/1.5./Velká Chuchle-Zazazoo(NL)/Kotásek J. - 1:17,8/2180 m
8008/1.5./Velká Chuchle-Skyline(D)/Vávra Z. - 1:18,0/2180 m
8008/1.5./Velká Chuchle-Harmony Best/Vávra P. - 1:18,2/2180 m
8008/1.5./Velká Chuchle-Treviso/Vinklárek A. - 1:18,3/2180 m
8009/8.5./Velká Chuchle-I Can Fly Diamant(D)/Svoboda J. - 1:18,7/2180 m
8010/8.5./Velká Chuchle-Voulez Vous(F)/Svoboda J. - 1:21,7/2180 m
8011/8.5./Velká Chuchle-Reve de l'Odon(F)/Kotásek J. - 1:18,8/2160 m
8012/8.5./Velká Chuchle-Vancho de Ba(F)/Kotásek J. - 1:22,1/2160 m
8013/18.5./Velká Chuchle-Kissin Dynamite(D)/Kalčík M.-1:22,5/2180 m
8014/20.5./Velká Chuchle-Roswitha Skal/am.Novák B. - 1:21,5/2180 m
8015/24.5./Velká Chuchle-Fastino/Volf M. -1:23,0/2180 m
8016/25.5./Velká Chuchle-Astra Teč/Vávra Z. - 1:21,9/2180 m
8017/25.5./Velká Chuchle-Cafu Boko(NL)/Vávra P. - 1:22,1/2180 m
8017/25.5./Velká Chuchle-Donadonitranss R(NL)/Vávra Z. -1:22,2/2180 m
8018/27.5./Velká Chuchle-M.T.Hurricane(S)/Svoboda J. - 1:21,3/2180 m
8019/27.5./Velká Chuchle-Rubby Blue/Svoboda J. - 1:22,5/2180 m
8020/27.5./Velká Chuchle-Busby Cartouche(NL)/Kotásek J. - 1:21,2/2180 m
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8021/27.5./Velká Chuchle-Unzen(F)/Kotásek J. - 1:21,5/2180 m
******************************************************************************************************************
Dlouhodobé přihlášky do českých dostihů (aktualizace 20.5.2013)
K 6.2.2013 byl Yantar Teč škrtnut z obou Breeders'Crownů čtyřletých 2013.
K 15.2.2013 byl Charles le Magne(NL) škrtnut z Jarní ceny čtyřletých 2013, Derby 2013 a St.Leger 2013.
K 3.3.2013 byla Suzi BN škrtnuta z Jarní ceny tříletých 2013, Velké ceny tříletých 2013 a obou Breeders'Crownů tříletých 2013, k
5.3.2013 byla škrtnuta z Jarní ceny čtyřletých 2014, Derby 2014 a St.Legeru 2014.
K 17.3.2013 byla klisna Quick Pine převedena na majitele J.J.N. a.s., dostihová stáj J.O.Levín-Sládek&Partners.
K 8.4.2013 byla škrtnuta Queen America z Jarní ceny čtyřletých 2013, Derby 2013 a St.Legeru 2013.
K 12.4.2013 byla Gesy škrtnuta z Derby 2013 a St.Legeru 2013.
K 15.4.2013 byla Coca(A) škrtnuta ze St.Legeru 2013.
K 15.4.2013 byl Viking Cub škrtnut z Jarní ceny tříletých 2013.
K 7.5.2013 byl škrtnut Split America Teč z Jarní ceny čtyřletých 2013, Derby 2013, St.Legeru 2013 a obou Breeders'Crownů čtyřletých
2013.
K 7.5.2013 byl Athos škrtnut ze všech tří Breeders'Crownů pětiletých a starších 2013.
K 13.5.2013 byla Arnika v škrtnuta z Velké ceny dvouletých 2012 a z obou Breeders'Crowvnů dvouletých 2013.
K 13.5.2013 byla Lucky Leffe škrtnuta ze všech 3 Breeders'Crownů pětiletých a starších 2013.

6/ RŮZNÉ
Aktuálně z Utena Racetrackk, Vilnius, Litva
Dne 28.5.2013 poslala Litevská klusácká unie e-mailem omluvnou zprávu, že slavnostní zahájení jejich dostihového
provozu plánované na 22.6.2013 se neuskuteční a muselo být z technicko-organizačních důvodů na základě rozhodnutí
Ministerstva zemědělství Litvy odloženo na neurčito. Jakmile bude známé nové datum zahájení dostihového provozu,
budou nás neprodleně informovat.
******************************************************************************************************************
K 31.5.2013 většina oslovených amatérských jezdců odmítla účast na níže uvedených dvou šampionátech, poslední dva, kteří
byli osloveni 29.5., svou odpověď stále neposlali. Vzhledem k termínu uzávěrky přihlášek znovu vyzýváme eventuelní zájemce,
aby se neprodleně přihlásili, jinak v tomto roce Česká republika své zástupce nevyšle.

FEGAT EUROPEAN CUP 2013 - Aalborg, Dánsko , 11. - 14.7.2013
11.7. příjezd do 19:00 h (Radissson Blu Limfjord Hotel Aalborg), uvítací večeře
12.7. vyhlídková cesta autobusem po severním Dánsku s návštěvou u trenéra Bo Westergaarda (pamětihodnosti Raabjerg
Mile, Football-Gofl Club)
13.7. dopoledne volno, odpoledne dostihy (dostih žen, dostih mužů, finále A jako Memoriál Fredyho Modera, finále B),
večer závěrečný ceremoniál
14.7. odjezd
Účastnický poplatek 690 EUR za osobu při bydlení v jednolůžkovém pokoji, 515 EUR za osobu při bydlení dvou osob ve
dvoulůžkovém pokoji.
Uzávěrka nominace 10.6.2013, termín platby účastnických poplatků 21.6.2013
******************************************************************************************************************

Ladies European Championship 2013 - Gelsenkirchen, Německo, 19. - 22.7.2013
19.7. příjezd do 17:30 h (Courtyard by Marriot Hotel Gelsenkirchen), vyhlídková cesta autobusem po okolním
Münsterlandu, uvítací večeře
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20.7. dopoledne volno, odpoledne vyhlídková cesta autobusem po Severním Porýní-Westfálsku (Důlní muzeum Bochum
aj.pamětihodnosti)
21.7. dostihy v Gelsenkirchenu (každá účastnice bude mít 4 starty), večer závěrečný ceremoniál
22.7. individuální odjezd po snídani
Účastnický poplatek 670 EUR za osobu při bydlení v jednolůžkovém pokoji, 620 EUR za osobu při bydlení ve dvoulůžkovém
pokoji.
Uzávěrka nominace 1.6.2013, termín platby účastnických poplatků 7.6.2013
******************************************************************************************************************
Pro možnost účasti na výše uvedených dvou amatérských jezdeckých soutěžích je nutné zajistit úhradu ročního členského
poplatku FEGAT ve výši 1.500 EUR. Na září je vypsáno Mistrovství Evropy amatérských jezdců-mužů v Moskvě.
******************************************************************************************************************

Publikováno v nabídce AKTUALITY :
*************************************************************************************************
Zápis ze schůze mezi VV ČKA a VS ČKS dne 22.5.2013
Přítomni: J.Balcar, Ing.S.Froňková, Ph.D., JUDr.Klára Jelínková, Ing.P.Malík, MVDr.H.Pokorná, Ing.J.Šplíchal, Z Vávra, M Vlasák, Ing. M.Zemanová
1. P. Balcar seznámil přítomné s následujícími informacemi:
a. ČKS je připraven pořádat klusácké dostihy ve Velké Chuchli
b. ČKS má zajištěné finanční prostředky pro pořádání dostihových dní
c. ČKS má dojednanou smlouvu s TMM, která může být podepsána po podpisu smlouvy s ČKA
Základní podmínky jsou tři, a to :
že ČKA nebude zasahovat do kompetencí ČKS
že ČKA převede ČKS ihned všechny peníze za registrace
že ČKA převede ČKS všechny státní dotace na pořádání dostihů
2. P. Vlasák vyzval prezidenta ČKA Ing Šplíchala, aby podepsal smlouvu a mohlo dojít 16. 6. 2013 k zahájení sezóny v Praze.
3. Zástupci ČKA uvedli, že smlouvu zaslanou ČKS nemohou v této podobě hned v několika bodech akceptovat a že ji nepodepíší, neboť by se zavázali
k něčemu, co nemohou splnit a co jim ani současná právní situace neumožňuje. Mohli by ji podepsat bezprostředně poté, co ČKS stáhne návrh na
insolvenční řízení. Ing. Froňková podotkla, že návrh na insolvenční řízení nepodal ČKS, s tímto požadavkem se ČKA musí obrátit na organizaci, která tento
návrh podala. Zástupci ČKA uvedli, že k insolvenčnímu návrhu se přidali 3 z 5 členů VS ČKS. K tomu p.Balcar uvedl, že insolvenční návrh podala jistá
společnost J.J.N. a.s, se kterou on nemá nic společného, ale pokud ví, že tato společnost nestáhne podaný insolvenční návrh, protože požaduje vyrovnání
svých uplatněných pohledávek a jiná kompenzace ji nezajímá (např. nabídnutá úhrada nájmu závodiště pro 1 dostihový den v Praze ze strany ČKA).
4. Diskuse o tom, zda je podaný insolvenční návrh oprávněný či nikoliv, zda ČKA uměle vytváří dlužníky, zda ČKS pokračuje v podávání stížností na různé
instituce (zástupci ČKS uvedli, že poslední dopisy se stížnostmi odeslali v prosinci 2012, pouze JUDr.Jelínková upozornila, že si bude dále stěžovat na
proces registrace jejího hříběte, pan Vlasák uvedl, že v loňském roce podal stížnost na importní poplatky na Úřadu vlády ) apod.
5. Ze strany ČKS padl návrh, aby ČKA vrátila trenérům, jezdcům a majitelům vybrané registrační poplatky včetně dlouhodobých přihlášek, které by poté
vybral ČKS (tím by byl vyřešen jeden sporný bod smlouvy).
6. Ing. Froňková navrhla, aby smlouva byla podepsána ze strany ČKA s tím, že ČKA se zavazuje ve smlouvě uvedené finanční prostředky ČKS vyplatit,
pokud k tomu bude oprávněna (pokud pominou důvody, které jí toto nyní neumožňují, viz insolvenční řízení). V této souvislosti vyzvala VV ČKA ke
zpracování návrhu smlouvy v takové podobě, kterou by ČKA mohla ve svém současném právním postavení podepsat.
7. Dále se probíraly jednotlivé body smlouvy, mimo jiné:
a. dle informací ČKA musí být na doporučení České plemenářské inspekce jak Dostihový řád tak jeho každá změna schválena MZe
b. změna statutu a metodiky Disiciplinární/Odvolací komise do DŘ tímto podle zástupců ČKA není možné. Na to zástupci ČKS konstatovali, že Disciplinární
komise vedená Mgr. Kadlecem není pro ně akceptovatelná. VV ČKA slíbil navrhnout složení Disciplinární komise tak, aby bylo akceptovatelné pro obě
strany.
c. ČKA dosud nezaslala seznam osob, které využívala v loňském roce k výkonu funkcí rozhodčích při dostihových dnech, k čemuž se na minulém jednání
zavázala (ČKA obratem zašle)
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8. Hledalo se řešení, jak v současné situaci klusácké dostihy pořádat. Ing.Malík vyjmenoval, co potřebuje pořadatel k pořádání dostihů :
a. musí mít doloženo oprávnění k nakládání se závodištěm nemusí to být přímo smlouva, stačí vyjádření ředitele společnosti TMM (ČKS má, zatím
nepředložil )
b. musí mít zajištěny finanční prostředky a musí uvést konkrétní termín, do kterého nejpozději proběhne finanční zúčtování s majiteli dostihových koní (ČKS
má, termín do smlouvy zapracuje)
c. musí mít vypsané propozice a termínovou listinu (ČKS má)
d. musí mít stanoveny veterinární podmínky (ČKS má a obratem je zašle ČKA emailem)
e. musí předložit Organizační opatření pořadatele dostihů (ČKS má, nutná úprava vyjmout některé body ze smlouvy a uvést je v Organizačních opatřeních,
zaslat ČKA)
9. V otázce převedení financí za vybrané registrace od majitelů, trenérů, jezdců atd. uvedla ČKA, že pořadateli převede podíl za uspořádané dostihové dny
(za jeden dostihový den považuje den s alespoň 6 samostatnými klusáckými dostihy) zálohově po každém uspořádaném dostihovém dni, a pak
doúčtováním na konci sezóny podle skutečně uspořádaných dostihových dnů všemi pořadateli. Převod prostředků ČKA uskuteční pouze tehdy, bude-li
k tomu bude oprávněna (pokud pominou důvody, které jí to nyní neumožňují, viz insolvenční řízení).
10. ČKA dále uvedla, že stále trvá zájem jiných pořadatelů o pořádání dostihů. Na otázku, kdo jsou tito pořadatelé a na jakých drahách chtějí dostihy
pořádat, zástupci ČKA neodpověděli.
11. ČKA se zavázala navrhnout úpravu smlouvy s ČKS do takové podoby, ve které by ji mohla vzhledem k současnému právnímu postavení podepsat.
12. Opět byla probírána otázka státních dotací a jejich převedení ČKS ČKA toto zapracuje do návrhu smlouvy. Uvedla k tomu, že pořadateli převede podíl
za uspořádané dostihové dny (za jeden dostihový den považuje den s alespoň 6 samostatnými klusáckými dostihy), a to na základě řádného vyúčtování,
které podle požadavků MZe vypracuje ČKS. Převod prostředků ČKA uskuteční pouze tehdy , bude-li k tomu oprávněna (pokud pominou důvody, které jí to
nyní neumožňují, viz insolvenční řízení).
13. Ze strany ČKA byl vznesen návrh vyřešit požadavek "Neuznávání seznamu dlužníků ČKA" postoupením pohledávek ČKS nebo advokátní/notářskou
úschovou.
14. ČKA osloví majitele, trenéry a jezdce s tím, zda souhlasí se zasláním údajů z jejich registrací a tedy osobních údajů ČKS pro účely tvorby startovní listiny
a výplaty dostihových výher.
15. V otázce provádění kontroly medikace a hrazení nákladů s ní spojených zástupci ČKA uznali, že kontrola medikace je v kompetenci dostihové autority
v dané zemi, v ČR tedy ČKA. ČKA rozhodne o maximálním možném počtu odebíraných vzorků a kontrolu medikace zajistí s využitím státních dotací na
pořádání dostihů.
16. ČKA se zavázala v brzké době přepracovat zmíněnou smlouvu podle bodů projednávaných na této schůzi a zašle ji brzy elektronicky ČKS
k připomínkování.
17. ČKA zašle ČKS seznam dostihových funkcionářů využívaných v roce 2012 a také kontakt na firmu Pragomedika ohledně zajištění sanitky a humánního
lékaře.
Zapsaly: M. Zemanová, S. Froňková
Připomínkovali za VV ČKA : J.Šplíchal, H.Pokorná, P.Malík, Z.Vávra
*************************************************************************************************

ČKA již zaslala ČKS požadovaný seznam dostihových funkcionářů, kontakty na firmu Pragomedika a přepracovaný návrh
smlouvy o pořádání dostihů. ČKA oslovila všechny majitele, trenéry a jezdce s výzvou k zaslání souhlasu s předáním údajů z
registračních formulářů ČKS.
************************************************************************************************* Smutné oznámení : Dne 21.5.2013 zemřel ve věku 61 let
ing.Michal Pokorný, sekretář Jockey clubu ČR a dlouholetý dostihový funkcionář cvalových i klusáckých dostihů. Pohřeb se konal ve středu 29.5.2013 v
11:20 h ve Strašnickém krematoriu.
*************************************************************************************************
Připomínky odeslané 20.5.2013 :
*************************************************************************************************

Konkrétní připomínky Výkonného výboru ČKA k návrhu smlouvy :
3/ doplnit: a ČKS se zavazuje předložit platné oprávnění k nakládání se závodištěm v Praze-Velké Chuchli ve dnech daných přiloženou termínovou listinou.
4/ v případě úpravy termínové listiny se ČKS zavazuje zaslat ke schválení novou termínovou listinu min.3 týdny před plánovanou změnu
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5/b/ upřesnit "pro první část sezóny" a "pro další dostihové dny" (o kolik dnů se jedná)
6/a/ doplnit : za předpokladu, že budou splňovat požadavky dané platnou legislativou
6/b/ doplnit : za předpokladu, že budou odpovídat obecně používaným kritériím při vypisování propozic
7/ změny DŘ týkající se jednoho pořadatele nejsou relevantní, DŘ je obecný předpis, navíc ČKA je pro MZe garantem konání dostihů podle stávajícího platného DŘ,
který MZe ani jeho nástroj ČPI nerozporují, naopak dohlížejí na jeho plnění. Změny DŘ se provádějí v obecné rovině, nikoli pro jednoho pořadatele ten má možnost
si řešit své potřeby formou Doplňujících ustanovení DŘ, resp. Organizačních opatření. ČKA může zažádat MZe o začlenění některých změn v obecné podobě do DŘ, ty
však mohou platit až od jejich schválení (proces trvá min. 4-6 týdnů).
8/ ČKA samozřejmě smluvně musí schválit Organizační opatření pořadatele, jejich vlastní znění připomínkujeme na jiném místě
9/ - 10/ - 11/ - 12/ patří do Doplňujících ustanovení DŘ, resp. Organizačních opatření, nikoli do smlouvy, vypustit
13/a-b-c/ doplnit text : za předpokladu dodání písemného souhlasu osoby, jíž se dokumenty týkají
18/ nelze splnit vzhledem k probíhajícímu Insolvenčnímu řízení
21/ doplnit : " obsah dokumentů, zejména dostihových protokolů, musí odpovídat DŘ"
22/ Některé uváděné technické vybavení není majetkem ČKA, proto požadované a předávané technické vybavení musí být jasně specifikováno stejně jako organizace
jeho předání a vrácení, musí být uvedena konkrétní osoba nesoucí za něj hmotnou odpovědnost (navrhujeme řešit Přílohou č.4)
23/b/ doplnit : s výjimkou koní importovaných v roce 2013
24/ a 26/ nelze splnit vzhledem k probíhajícímu Insolvenčnímu řízení
28/ státní dotace se nefakturují, ale vyúčtovávají podle požadavků MZe. Pokud jde o rozdělení dotace mezi jednotlivé pořadatele, ČKA přijala model poměrného
rozdělení podle skutečně uspořádaných dostihových dnů. Probíhající Insolvenční řízení zatím znemožňuje ČKA čerpání jakýchkoli státních dotací.
29/ zcela vypustit a nahradit zněním : ČKS se zavazuje finančně vypořádat dostihy, které v roce 2013 uspořádá, s majiteli dostihových koní na základě
dvoustranných smluvních vztahů mezi ČKS a majiteli dostihových koní.
30/ doplnit : průměrná cena dostihu Trotteur Francais pro rok 2013 činí 60.000 Kč, z prostředků SECF je hrazeno maximálně 90% ceny dostihu (je nutné počítat
s drobnými kurzovými rozdíly při bankovním převodu)
32/ doplnit: ČKA je povinna ze subvence SECF zajistit výplatu cen TF-dostihů majitelům koní, nikoli pořadateli dostihů, proto vyplatí příslušnou část dostihové ceny
majitelům TF-koní přímo po obdržení subvence z Francie. Pro francouzského partnera je ČKA garantem výplaty prostředků majitelům, proto výplata jinému subjektu
nebude akceptována a subvence nebude vůbec obdržena.
33/ zcela nepřijatelné
34/ Kontrola medikace je součástí pořádání výkonnostních zkoušek, a proto má být poměrnou částí hrazena z dotací na toto pořádání. Kontrolu medikace musí
zajistit pořadatel, pokud chce pořádat dostihy podle pravidel UET. Koně pro kontrolu medikace vybírá Dostihová komise, kterou řídí pořadatel (tedy v tomto případě
ČKS). ČKA nedisponuje prostředky na zajištění kontroly medikace, pokud odevzdá všechny státní dotace na pořádání dostihů.
37/ Právě z toho důvodu, že si ČKS nestanovuje žádné postihy, pokud smlouvu nebude plnit, nebo od ní dokonce odstoupí, a nijak neřeší otázku, jak vrátí
prostředky obdržené předem, nelze se (nehledě na Insolvenční řízení) zavazovat k tomu, že bude ČKA cokoli platit předem.
************************************************************************************
Připomínky Výkonného výboru ČKA k návrhu ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ POŘADATELE DOSTIHŮ ČESKÝ KLUSÁCKÝ SPOLEK
3. Do dostihů nejsou přijímány přihlášky, ale rovnou oznámení startujících koní (dále jen "OSK"). Minimální počet koní pro zachování dostihu na OSK je 5, kromě
dostihů s dlouhodobými přihláškami jak je tomu tedy v dostizích s dlouhodobými přihláškami ?? Při méně než 5 oznámených koních je dostih zrušen. K rozdělení
dostihu na dvě oddělení dochází při autostartu při nejméně 15 oznámených koních, při startu z met při nejméně 17 oznámených koních.
17. Výplata dostihových výher probíhá bezhotovostně zasláním na bankovní účet majitele dostihové stáje neprodleně poté, co ČKS obdrží finanční prostředky od
Magistrátu hl. m. Prahy, a dále na základě zúčtování vždy po dvou dostihových dnech.
Tento bod musí být celý zakotven ve smlouvě mezi ČKS a majitelem dostihového koně, ČKA nevstupuje do tohoto vztahu, nemůže ho ani schválit ani odmítnout.
Výplata výher z dostihů u koní startujících pod protestem proběhne po konečném vyřešení protestu, u koní vybraných ke kontrole medikace po obdržení negativního
výsledku této kontroly.
Výplata poměrné části dostihových cen dostihů Trotteur Francais, které podle smlouvy uzavřené s ČKA uspořádá ČKS, ze subvence poskytnuté z Francie ve prospěch
ČKA uskuteční ČKA přímo bankovním převodem na účet majitele dostihových koní podle oficiálních výsledků těchto dostihů, a to bezprostředně (do 2 kalendářních
dnů) po obdržení subvence z Francie.
Výplata výher za klasické dostihy, ročníkové dostihy a dostihy Breeders´ Crownu, tj. Jarní cenu tříletých, Jarní cenu čtyřletých, Velkou cenu tříletých, Klusácké
Derby, Saint Leger, Letní cenu tříletých, Letní cenu čtyřletých, Cenu Labirinta, Zimní cenu tříletých, Velkou cenu dvouletých, Breeders Crown 2letých (1670 m),
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Breeders Crown 3letých (1670 m), Breeders Crown 4letých (2180 m) a Breeders Crown pětiletých a starších (2180 m), proběhne neprodleně poté, co ČKS obdrží
státní dotaci na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti klusáka za rok 2013.
Tento bod musí být celý zakotven ve smlouvě mezi ČKS a majitelem dostihového koně, ČKA nevstupuje do tohoto vztahu, nemůže ho ani schválit ani odmítnout. Je
povinností ČKA upozornit majitele dostihových koní, že díky aktivitám členům ČKS probíhá s ČKA insolvenční řízení, které zabraňuje ČKA být příjemcem jakýchkoli
státních dotací.
ČKA požaduje od ČKS garanci výplaty dostihových výher majitelům koní v určitém jasném termínu (navrhne si ho ČKS) bez navázání na podmínky, které nemusí
nikdy nastat.
31. Jezdec, trenér nebo majitel dostihové stáje, kterého se přímo dotýká rozhodnutí dostihové komise a cítí se být tímto rozhodnutím poškozen, může proti tomuto
rozhodnutí podat odvolání k odvolací komisi.
32. Odvolání musí být písemné, musí v něm být uvedeno, proti jakému rozhodnutí dostihové komise je podáno a čeho se odvolatel domáhá, a obsahovat
odůvodnění, v čem spatřuje odvolatel nesprávnost rozhodnutí dostihové komise. Odvolání musí být odesláno v listinné podobě nebo elektronicky Českému
klusáckému spolku nejpozději do 7 dnů po skončení dostihového dne. Zároveň musí být do 7 dnů po skončení dostihového dne zaplacena kauce na účet č.
7292126001 / 5500. Nezaplacením kauce bude odvolání zamítnuto.
33. Předsedou odvolací komise je zvolený člen výboru sdružení ČKS nebo osoba jmenovaná výborem sdružení ČKS. Jednání odvolací komise svolává a řídí předseda
odvolací komise, Předseda odvolací komise rozhoduje o počtu členů odvolací komise, který musí být vždy lichý, a to minimálně 3 členové. Při projednávání záležitosti
týkající se člena odvolací komise se tento člen nepodílí na rozhodnutí.
34. Odvolací komise projedná odvolání nejpozději do 2 měsíců od jeho doručení. Po projednání odvolání vydává rozhodnutí o odvolání, ve kterém potvrdí, změní nebo
zruší rozhodnutí dostihové komise, součástí rozhodnutí je i rozhodnutí o vrácení nebo propadnutí kauce. Rozhodnutí o odvolání se neprodleně po ukončení řízení zašle
odvolateli a poté se zveřejní na www.ceklus.cz.
35. Odvolací komise dále z vlastního podnětu nebo podnětu dostihové komise projednává přestupky proti Klusáckému dostihovému řádu, spáchané při klusáckých
dostizích pořádaných Českým klusáckým spolkem, a vydává o nich rozhodnutí.
36. Odvolací komise při svém rozhodování vychází ze zjištěných skutečností, například protokolu dostihové komise, výpovědí předvolaných osob nebo videozáznamu.
Osoby informované o svém předvolání k odvolací komisi jsou povinny se jednání odvolací komise zúčastnit, jejich neúčast může být sankcionována a na jejich
pozdější vyjádření nemusí být brán zřetel. Při svém jednání a rozhodování se odvolací komise řídí Klusáckým dostihovým řádem a není vázána sankčním sazebníkem.
Odvolací komise je povinna umožnit všem účastníkům řízení nebo jejich zástupcům slyšení a o svých rozhodnutích informuje zúčastněné osoby neprodleně po
skončení jednání.
Body 33 37 nelze akceptovat, pro odvolání proti výroku a rozhodnutí Dostihové komise je dána Disciplinární komise ČKA s platnou metodikou podle
DŘ.
POPLATKY, SANKCE, KAUCE
Jen dotaz vybíraná částka za změnu barev dresu nebo čapky je stejná při nahlášení i při nenahlášení ??
************************************************************************************
Návrh smlouvy aj. obdržený 16.5.2013 ve 14:15 h s výzvou k připomínkování do 21.5.2013 :

Smlouva o spolupráci při pořádání klusáckých dostihů v Praze, kterou uzavřely
Český klusácký spolek
se sídlem: Na vinobraní 3199/56, Praha 10 Záběhlice
IČ: 22711180
bankovní spojení: RaiffeisenBank, Praha 1
číslo účtu: 7292126001 / 5500
jednající: Martin Vlasák, předseda
(dále jen "ČKS")
a
Česká klusácká asociace
se sídlem: Radotínská 69, Praha 5
IČ: 00537004
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bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 5
číslo účtu: 151530906 / 0600
jednající: Ing. Jiří Šplíchal, prezident
MVDr. Helena Pokorná, sekretář
(dále jen "ČKA").

1. ČKS se zavazuje organizačně a finančně zajistit v roce 2013 uspořádání klusáckých dostihů na závodišti v Praze Velké Chuchli.
2. ČKA jako uznané chovatelské sdružení podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), se
zavazuje poskytnout ČKS při pořádání klusáckých dostihů podle bodu 1 maximální součinnost.
3. ČKA podpisem této smlouvy uděluje ČKS povolení k pořádání klusáckých dostihů.
4. ČKA podpisem této smlouvy schvaluje termínovou listinu klusáckých dostihů pořádaných ČKS v roce 2013 v Praze Velké Chuchli, která je uvedena
v příloze č. 1 této smlouvy.
5. ČKS se zavazuje
a) nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy předat ČKA návrh dostihových funkcionářů pro rok 2013 pro závodiště v Praze Velké Chuchli,
b) nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy dne předat ČKA návrh propozic pro první část sezóny v Praze Velké Chuchli a dále vždy
nejpozději 14 dní před termínem oznámení startujících koní na závodišti v Praze Velké Chuchli předat ČKA návrh propozic pro další dostihové dny.
6. ČKA se zavazuje
a) nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení návrhu dostihových funkcionářů pro rok 2013 pro závodiště v Praze Velké Chuchli ze strany ČKS tento návrh
schválit,
b) nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení návrhu propozic ze strany ČKS tento návrh schválit.
7. ČKA podpisem této smlouvy schvaluje návrh změn Klusáckého dostihového řádu, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
8. ČKA podpisem této smlouvy schvaluje návrh organizačních opatření pořadatele dostihů ČKS, který je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
9. ČKS a ČKA se dohodly, že u dostihů pořádaných Českým klusáckým spolkem v roce 2013 na závodišti v Praze Velké Chuchli bude odvolání podané
proti rozhodnutí dostihové komise a z vlastního podnětu nebo podnětu dostihové komise přestupky proti dostihovému řádu projednávat odvolací komise.
Složení a pravidla fungování odvolací komise jsou upraveny v organizačních opatřeních pořadatele dostihů ČKS. ČKA má právo jmenovat do odvolací
komise svého zástupce.
10. U dostihů pořádaných Českým klusáckým spolkem v roce 2013 na závodišti v Praze Velké Chuchli bude jakékoli rozhodnutí o odvolání podaném proti
rozhodnutí dostihové komise nebo rozhodnutí o přestupku proti Klusáckému dostihovému řádu, zahájené z vlastního podnětu či podnětu dostihové komise,
které by vydal jiný orgán než odvolací komise uvedená v bodě 9, od počátku absolutně neplatné.
11. ČKS a ČKA se dohodly na následujících zásadách pro klusácké dostihy pořádané ČKS v roce 2013 na závodišti v Praze Velké Chuchli:
a) nebudou přijímány přihlášky, ale rovnou oznámení startujících koní (dále jen "OSK")
b) minimální počet koní pro zachování dostihu na OSK je 5,
c) zápisné do dostihu je obecně 4 % ceny dostihu, při 5 koních na startovní listině 5 % z ceny dostihu,
d) při fyzické účasti 5 nebo méně koní v dostihu se vyplácí vždy o jednu dostihovou cenu méně, než je koní fyzicky startujících v dostihu (např. při fyzické
účasti 4 koní v dostihu se vyplácí dostihové ceny prvním třem umístěným, čtvrtá a pátá cena propadá ve prospěch pořadatele).
12. Zásady podle bodu 11 jsou součástí organizačních opatření pořadatele dostihů ČKS.
13. ČKA nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy předá ČKS
a) kopie registrací dostihových stájí,
b) kopie registrací jezdců,
c) kopie registrací trenérů,
d) penalizační listinu k prvnímu registračnímu termínu,
e) u dostihových koní registrovaných pro sezónu 2013 penalizační listinu od 1.1. 2010 a penalizační listinu od 1.1.2011.
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14. ČKA předá ČKS kopii kariéry koně nově zařazeného do dovozního registru včetně jeho zisku, rekordu a údaje, za jakou dostihovou stáj startuje, a to
nejpozději do 3 pracovních dnů od zařazení tohoto koně do dovozního registru.
15. ČKA oznámí ČKS všechny změny, které souvisí s dostihovým provozem a mohou se týkat oznámení startujících koní nebo tvorby dostihového
programu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení změny.
16. ČKA vždy v 11.00 hod. v den oznámení startujících koní pro dostihy pořádané ČKS aktualizuje penalizační listinu.
17. ČKA nejpozději do 7 pracovních dnů po podpisu této smlouvy předá ČKS seznam koní přihlášených do těch dostihů s dlouhodobými přihláškami, které
podle termínové listiny, která je přílohou této smlouvy, bude v roce 2013 pořádat ČKS. Zároveň se seznamem koní ČKA předá vyúčtování splátek zápisného
na tyto dostihy s dlouhodobými přihláškami, které ke dni podpisu této smlouvy již byly zúčtovány.
18. ČKA na základě faktury vystavené ČKS převede na účet ČKS částku rovnající se výši splátek zápisného na dostihy podle bodu 17, které ke dni podpisu
této smlouvy již byly zúčtovány.
19. ČKS nejpozději do 24 hodin od uzávěrky OSK, která pro dostihy pořádané ČKS a konané v sobotu, bude vždy v pondělí v 12.00 hod., zveřejní startovní
listinu. Tuto startovní listinu zároveň s jejím zveřejněním předá ČKA.
20. ČKA na základě startovní listiny podle bodu 19 a vlastní dostihové databáze zhotoví na vlastní náklady dostihový program, zajistí jeho distribuci a 15
kusů dostihového programu předá bezplatně nejpozději jeden den před konáním dostihového dne ČKS. Příjmy z prodeje dostihového programu náleží ČKA.
21. ČKS nejpozději do 24 hodin po skončení dostihového dne předá ČKA dostihové protokoly a dostihovou zprávu, na jejichž základě ČKA zpracuje
technické výsledky dostihů. ČKA nejpozději do 48 hodin po skončení dostihového dne zveřejní technické výsledky dostihů a aktualizuje penalizační listinu.
22. ČKA se zavazuje poskytnout ČKS k užívání pro dostihové dny pořádané na závodišti v Praze Velké Chuchli potřebné technické vybavení (funkční
zařízení pro start z met, startovní čísla, startovací praporky, odpočítávací tabule za startovací auto, vysílačky pro dostihové funkcionáře, megafon, čísla pro
vyvěšení výsledku dostihu apod.). ČKS bude toto technické vybavení užívat s náležitou péčí a zavazuje se ČKA uhradit případné škody, vzniklé ČKA
v souvislosti s užíváním tohoto technického zařízení při dostihových dnech na závodišti v Praze Velké Chuchli.
23. ČKA nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy předá ČKS vyúčtování následujících poplatků zúčtovaných za období 1. leden až 30.
duben 2013:
a) registrace dostihové stáje,
b) registrace dostihového koně,
c) registrace jezdce (resp. vydání jezdecké licence),
d) registrace trenéra (resp. vydání trenérské licence),
e) změna majitele u dostihového koně.
24. ČKA na základě faktury vystavené ČKS převede na účet ČKS poplatky v celkové výši podle bodu 23.
25. ČKA nejpozději do 15. listopadu 2013 předá ČKS vyúčtování poplatků uvedených v bodě 23 vyúčtovaných v období 1. květen až 31. říjen 2013.
26. ČKA na základě faktury vystavené ČKS převede na účet ČKS poplatky v celkové výši podle bodu 25.
27. ČKA sdělí ČKS celkovou výši dotace z dotačního titulu "2.A.e.2.b) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění kontroly
užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka a klusáka" za rok 2013, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od připsání dotace na účet ČKA.
28. ČKA na základě faktury vystavené ČKS převede na účet ČKS dotaci v celkové výši podle bodu 27.
29. Dostihové ceny za klasické dostihy, ročníkové dostihy a dostihy Breeders Crownu, tj. Jarní cenu tříletých, Jarní cenu čtyřletých, Velkou cenu tříletých,
Klusácké Derby, Saint Leger, Velkou cenu dvouletých, Letní cenu tříletých, Letní cenu čtyřletých, Cenu Labirinta, Zimní cenu tříletých, Breeders Crown
2letých (1670 m), Breeders Crown 3letých (1670 m), Breeders Crown 4letých (2180 m) a Breeders Crown pětiletých a starších (2180 m), budou ze strany
ČKS vyplaceny nejpozději do 5 pracovních dnů po převedení dotace podle bodu 28 na účet ČKS.
30. ČKA sdělí ČKS celkovou výši subvence od SECF na dostihy Trotteur Francais za rok 2013 nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího převedení na účet
ČKA.
31. ČKA na základě faktury vystavené ČKS převede na účet ČKS takový procentní podíl z celkové výše subvence podle bodu 30, který bude odpovídat
procentnímu podílu dostihových cen dostihů Trotteur Francais pořádaných ČKS v roce 2013 k celkové výši dostihových cen dostihů Trotteur Francais
uspořádaných v České republice v roce 2013.
32. Dostihové ceny za dostihy Trotteur Francais pořádané ČKS budou vyplaceny ze strany ČKS nejpozději do 5 pracovních dnů po připsání subvence podle
bodu 31 na účet ČKS.
33. ČKA se zavazuje, že pro účely dostihů pořádaných ČKS nevyřadí žádný subjekt z dostihové databáze z důvodu nevypořádaných finančních závazků
vůči ČKA. Tím není dotčeno ustanovení § 321 Klusáckého dostihového řádu.
34. ČKA jako vrcholná dostihová autorita zajistí provádění kontroly medikace v souladu s pravidly Evropské klusácké unie (UET). ČKS poskytne při
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provádění kontroly medikace maximální součinnost.
35. Pro splatnost faktur vystavených podle této smlouvy se sjednává lhůta 14 dnů od data vystavení faktury. Za termín provedení platby se považuje datum
odepsání platby z bankovního účtu ČKA.
36. Pokud není platba faktury vystavené podle této smlouvy provedena v termínu, má ČKS právo účtovat úrok z prodlení z dlužné platby ve výši jedné setiny
procenta (0, 01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení za předpokladu, že ČKA písemně vyzval k úhradě dlužné částky a ČKA nezjednala
nápravu ani dodatečně ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne obdržení výzvy.
37. V případě porušení smluvních povinností sjednaných v bodech 5, 6, 13 až 28, 30, 31 a 33 této smlouvy přísluší druhé smluvní straně smluvní pokuta ve
výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení sjednané smluvní povinnosti.
38. Smluvní pokuty jsou splatné jednadvacátý (21.) kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou
smluvní stranou. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky či případně vzniklé škody.
39. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a zaniká jejím splněním. Veškeré změny a doplňky této
smlouvy budou uskutečněny po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
40. Tato smlouva může být oboustranně vypovězena bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
41. ČKS je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že ČKA bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po
dobu delší než 60 dnů.
42. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech každý s platností originálu, z nichž ČKS obdrží 1 výtisk a ČKA obdrží 1 výtisk.
Český klusácký spolek -- Martin Vlasák, předseda
Česká klusácká asociace - Ing. Jiří Šplíchal, prezident, MVDr. Helena Pokorná, sekretář

V Praze dne

..

Příloha č. 1: termínová listina klusáckých dostihů pořádaných ČKS v roce 2013 v Praze
1. 16.6. neděle Trotteur Francais, I/II. kat.
2. 29.6. sobota - Jarní cena 3letých, Jarní cena 4letých, Zlatý okruh Cena primátora
3. 14.7. neděle - Velká cena amatérů, Trotteur Francais
4. 27.7. sobota - Letní cena 3letých, Letní cena 4letých, Zlatý okruh Cena Gellérta
5. 10.8. sobota Zlatý okruh Cena Fidji Sund, Trotteur Francais
6. 24.8. sobota - Rozjížďky Derby, Trotteur Francais
7. 7.9. sobota - Derby, Zlatý okruh Střeodevropská cena,Velká cena 3letých., Cena Labirinta, Amazonky
8. 21.9. sobota Breeders Crown 2letých (1670 m), Breeders Crown 3letých (1670 m), Breeders Crown 4letých (2180 m), Breeders Crown pětiletých a
starších (2180 m), Trotteur Francais
9. 5.10. sobota - Saint Leger, Zlatý okruh Cena Greyhounda, Trotteur Francais
10. 2.11. sobota - Zlatý okruh Cena Prezidenta, Velká cena 2letých, Zimní cena 3letých, Cena mladých jezdců

Příloha č. 2: návrh změn Klusáckého dostihového řádu

Klusácký dostihový řád se mění takto:

1. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:
"§ 19a
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Pro klusácké dostihy pořádané Českým klusáckým spolkem se ustanovení § 15 až 19 nepoužijí. Namísto nich se použijí ustanovení Organizačních opatření
pořadatele dostihů ČKS týkající se odvolací komise.".

2. Za § 307 se vkládá nový § 307a, který zní:
"§ 307a
Pro klusácké dostihy pořádané Českým klusáckým spolkem se ustanovení § 304 až 307 nepoužijí. Namísto nich se použijí ustanovení Organizačních
opatření pořadatele dostihů ČKS týkající se odvolání.".
3. V § 308 se za slovo "disciplinární komise" vkládají slova "nebo odvolací komise".
4. V § 310 se slovo "ČKA" nahrazuje slovy "ČKA nebo ČKS".
5. V § 311 se za větu první vkládá věta "Při klusáckých dostizích pořádaných Českým klusáckým spolkem udělují startér a dostihová komise sankce za
přestupky proti dostihovému řádu dle sankčního sazebníku zveřejněného v Organizačních opatřeních pořadatele dostihů ČKS.".
6. V § 313 se za větu první vkládá věta "Při klusáckých dostizích pořádaných Českým klusáckým spolkem je za přestupek proti pravidlům o užívání léků
postižen trenér nebo jiný podřízený Klusáckému dostihovému řádu podle rozhodnutí odvolací komise nebo výboru sdružení ČKS."
7. V § 313 větě třetí se slova "Disciplinární komise a Výkonného výboru ČKA" nahrazují slovy "Disciplinární komise, Výkonného výboru ČKA, odvolací
komise nebo výboru sdružení ČKS.".

Příloha č. 3:
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ POŘADATELE DOSTIHŮ ČESKÝ KLUSÁCKÝ SPOLEK

1. Klusácké dostihy pořádané Českým klusáckým spolkem se konají podle Klusáckého dostihového řádu a těchto organizačních opatření.
2. Pořadatel neručí za onemocnění nebo úraz koní, jezdců nebo stájového personálu při dostizích, během pobytu na závodišti nebo při přepravě koní na
dostihy a zpět. Pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené koněm či jezdcem.
3. Do dostihů nejsou přijímány přihlášky, ale rovnou oznámení startujících koní (dále jen "OSK"). Minimální počet koní pro zachování dostihu na OSK je 5,
kromě dostihů s dlouhodobými přihláškami. Při méně než 5 oznámených koních je dostih zrušen. K rozdělení dostihu na dvě oddělení dochází při autostartu
při nejméně 15 oznámených koních, při startu z met při nejméně 17 oznámených koních.
4. V případě, že počet koní oznámených jako startující je vyšší než maximální počet startujících a dostih není rozdělen, přistoupí se k eliminaci podle § 176 a
177 Klusáckého dostihového řádu.
5. Kůň ohlášený jako startující do zrušeného dostihu nebo eliminovaný může být oznámen jako startující do jiného dostihu téhož dostihového dne, pokud
splňuje propozici tohoto dostihu. V případě nízkého počtu koní oznámených jako startující může pořadatel spojit dva dostihy typu autostart do jednoho
dostihu startovaného z met, v případě zrušení dvou nebo více dostihů na OSK může pořadatel vypsat pro koně oznámené jako startující do těchto dostihů
dostihy s novou propozicí.
6. V termínu OSK je možné nahlásit koně do kvalifikačního dostihu podle § 153 až 156 Klusáckého dostihového řádu. Kvalifikační dostih se koná, pokud je
do něj v termínu OSK nahlášen alespoň jeden kůň, a to na vzdálenost 1670 metrů, pokud přihlašovatel neuvede vzdálenost jinou.
7. V termínu OSK je možné také nahlásit koně do zkušebního dostihu (probestartu). Zkušební dostih se koná, pokud je do něj v termínu OSK nahlášen
alespoň jeden kůň, a to na vzdálenost 1670 metrů, pokud přihlašovatel neuvede vzdálenost jinou.
8. Zápisné do dostihu je obecně 4 % ceny dostihu, při 5 koních na startovní listině 5 % z ceny dostihu. Ceny pro vítěze a umístěné koně jsou rozděleny
podílem I. 50 %, II. 23%, III. 15%, IV. 7%, V. - 5%.
9. Majitelská prémie je vypisována v klasických a ročníkových dostizích ve výši do 10% ceny dostihu. Je určena pro nejvýše tři nejlépe umístěné koně
českého chovu (rozdělení 50-30-20 %), v případě menšího počtu platně dokončivších koní českého chovu se její výše nemění, pouze se přerozděluje. Z
majitelské prémie se neplatí zápisné.
10. Při fyzické účasti 5 nebo méně koní v dostihu se vyplácí vždy o jednu dostihovou cenu méně, než je koní fyzicky startujících v dostihu (např. při fyzické
účasti 4 koní v dostihu se vyplácí dostihové ceny prvním třem umístěným, čtvrtá a pátá cena propadá ve prospěch pořadatele).
11. OSK se podávají elektronicky na adresu osk-ceklus@seznam.cz. Pořadatel doporučuje přihlašovatelům nastavit si v elektronické poště potvrzení o
doručení elektronické zprávy, na žádost bude zaslána stručná odpověď o obdržení OSK. Uzávěrka příjmu OSK je v zásadě vždy v pondělí ve 12:00, pokud
není v propozici dostihu uvedeno jinak.
12. Startovní listina se zveřejňuje na www.ceklus.cz nejpozději do 12:00 dne následujícího po uzávěrce příjmu OSK.
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13. V dostizích SD a CH jsou startovní čísla přidělována losováním mezi všemi koňmi, s výjimkou klasických a ročníkových dostihů a dostihů Breeders
Crownu, kde losování probíhá v řadách, tj. do první řady se losují koně s vyšším ziskem. Při konání heatu s celkovou cenou 50.000 Kč a více jsou startovní
čísla losována pro každou rozjížďku zvlášť.
14. Majitel koně oznámeného jako startující do dostihu, ve kterém jsou startovní čísla přidělována losováním, má právo být u tohoto losování osobně nebo
prostřednictvím svého zástupce přítomen. Losování proběhne v den uzávěrky OSK v 14:00 (při technických problémech nejpozději v 14:30 hodin) v
kanceláři ředitelky Střední školy dostihového sportu a jezdectví.
15. Do 12:00 dne předcházejícího konání dostihu je koně možné z veterinárních důvodů nebo bez udání důvodu škrtnout elektronicky na adrese oskceklus@seznam.cz.
16. Úhrada zápisného do dostihů a dostihových poplatků - pověřený člen ČKS provede po dvou uskutečněných dostihových dnech zúčtování majitelům. V
případě, že majitel po připsání výher a odečtení zápisného a dostihových poplatků souvisejících s koňmi jeho stáje bude ČKS dlužit, je povinen oproti
příjmovému dokladu tento rozdíl zaplatit při následujícím dostihovém dnu v hotovosti pověřenému pracovníkovi nejdříve 2,5 hodiny a nejpozději 1,5 hodiny
před startem prvního dostihu. V případě, že rozdíl nebude uhrazen, koně tohoto majitele se nebudou moci zúčastnit tohoto dostihového dne a nebude přijato
jejich OSK na další dostihový den. Kůň, za něhož nebudou v termínu hlášení změn v dostihovém programu vyrovnané veškeré finanční závazky související
s koněm a majitelem dostihové stáje, bude z dostihů škrtnut a škrtnutí bude klasifikováno jako nezdůvodněné a tím i zpoplatněné.
17. Výplata dostihových výher probíhá bezhotovostně zasláním na bankovní účet majitele dostihové stáje neprodleně poté, co ČKS obdrží finanční
prostředky od Magistrátu hl. m. Prahy, a dále na základě zúčtování vždy po dvou dostihových dnech.
18. Výplata výher z dostihů Trotteur Francais proběhne po obdržení subvence z Francie, u koní startujících pod protestem po konečném vyřešení protestu, u
koní vybraných ke kontrole medikace po obdržení negativního výsledku této kontroly. Výplata výher za klasické dostihy, ročníkové dostihy a dostihy
Breeders Crownu, tj. Jarní cenu tříletých, Jarní cenu čtyřletých, Velkou cenu tříletých, Klusácké Derby, Saint Leger, Letní cenu tříletých, Letní cenu
čtyřletých, Cenu Labirinta, Zimní cenu tříletých, Velkou cenu dvouletých, Breeders Crown 2letých (1670 m), Breeders Crown 3letých (1670 m), Breeders
Crown 4letých (2180 m) a Breeders Crown pětiletých a starších (2180 m), proběhne neprodleně poté, co ČKS obdrží státní dotaci na zajištění kontroly
užitkovosti a kontroly dědičnosti klusáka za rok 2013.
19. Sankce uložené dostihovou komisí při dostihových dnech pořádaných ČKS jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich uložení, lze je uhradit v hotovosti při
dostihovém dnu nebo zaslat na účet č. 7292126001 / 5500. Při neuhrazení sankce do doby splatnosti nebude jezdec, kterému byla sankce uložena, nebo
kůň ze startovní listiny trenéra nebo dostihové stáje přihlašovatele, kterému byla sankce uložena, uveden na startovní listině dostihů pořádaných ČKS.
20. Osoba odpovědná za startující koně je povinna nejpozději 1,5 h před startem prvního dostihu dostihového dne nahlásit dostihovému tajemníkovi
přítomnost koní na závodišti, změny v dostihovém programu a případnou změnu formy koní. Pokud nedojde k tomuto ohlášení nebo zpoždění příjezdu koní
na závodiště nebude telefonicky avizováno (dostihovému tajemníkovi nebo členům dostihové komise na čísla jejich mobilního telefonu nebo na číslo +420
242 447 018), budou koně z dostihů škrtnuti a toto škrtnutí klasifikováno jako nezdůvodněné.
21. Dostihovému tajemníkovi je možné nejpozději 1,5 h před startem prvního dostihu dostihového dne nahlásit koně do zkušebního dostihu (probestartu),
pokud se v daný dostihový den zkušební dostih koná.
22. Kromě předepsané výstroje podle § 227 Klusáckého dostihového řádu musí mít jezdci v dostihu také ochrannou vestu odpovídající normě EN 13158
nebo EC 1621-2. Vybavení touto ochrannou vestou bude kontrolovat pověřený člen dostihové komise, která při její absenci rozhodne o nepřipuštění
k dostihu.
23. Vnitřní dvě stopy dostihové dráhy jsou vyhrazené pro rychlou práci, je zakázáno se v nich pohybovat při pomalém nahřívání. Koně trénující start a koně
chvilkově křižující dráhu, event. při najíždění a vyjíždění z dráhy, vždy dávají přednost těm koním, kteří na dráze pracují. Příprava koní účastnících se
dostihového dne je na dráze v průběhu dostihového dne povolena až do stanoveného zvukového signálu - hudební znělky, která oznamuje 1 minutu do
nástupu koní na přehlídku před dostihem, resp. 6 minut do startu dostihu. Po tomto signálu koně neúčastnící se bezprostředně následujícího dostihu ihned
opustí sektor dráhy. Koně účastnící se tohoto dostihu na pokyn dostihového tajemníka vyjedou na přehlídku před dostihem v protisměru dostihu. Každý
jezdec může bezprostředně po přehlídce absolvovat se svým koněm rychlý tréninkový úsek ve směru dostihu nebo pokračovat v nahřívání v protisměru
dostihu.
24. Maximální počet startujících je při autostartu 10 (1. řada 5 koní, 2. řada 5 koní) a při startu z met 12 koní (na jedné metě max. 6 koní, a to v první řadě 3
koně a ve druhé řadě také 3 koně), maximální metrážní zatížení je 80 m. Pokud se některý kůň uvedený v dostihovém programu dostihu nezúčastní,
posouvají se startovní pozice v rámci jedné řady, a to tak, aby bylo dodrženo vzestupné pořadí podle startovních čísel od první stopy.
25. Jestliže počet koní vyžaduje start ze dvou řad, startují koně z následujících pozic:
a) je-li ve druhé řadě pouze 1 kůň, startuje z libovolné pozice,
b) jsou-li ve druhé řadě 2 koně, startuje kůň s nižším startovním číslem za číslem 1 nebo 2, kůň s vyšším startovním číslem za číslem 3 nebo 4,
c) jsou-li ve druhé řadě 3 koně, startuje kůň s nejnižším startovním číslem za číslem 1 nebo 2, kůň s nejvyšším startovním číslem za číslem 4 nebo 5, kůň s
prostředním startovním číslem za číslem 3 (popř. za číslem 2 nebo 4, ale to pouze v případě, že tyto pozice nejsou obsazeny),
d) jsou-li ve druhé řadě 4 koně, startují vzestupně za čísly 1 až 4,
e) je-li ve druhé řadě 5 koní, startují vzestupně za čísly 1 až 5.
26. Jezdec koně diskvalifikovaného v průběhu dostihu je povinen ihned po vyvěšení čísla svého koně opustit s maximální opatrností startovní pole a poté
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může dokončit dostih, avšak musí jet s dostatečným odstupem za polem, nesmí nijak omezovat ostatní účastníky dostihu, ani ty koně, kteří bez kontaktu
platně pokračují v dostihu.
27. Po doběhu dostihu jsou všichni jezdci povinni shromáždit se v prostoru cíle, který je jim povoleno opustit až výslovným pokynem dostihového tajemníka
"opusťte dráhu". V této době mohou u dostihového tajemníka podat písemnou formou protest podle § 282 a násl. Klusáckého dostihového řádu na formuláři,
který je u něj k dispozici. Všechny ostatní neoficiální stížnosti a komentáře budou postihovány jako nekázeň a nevhodné chování. Dostihový tajemník
vydává povolení opustit dráhu, vysílá vítězného koně na dekorování a vydává pokyny jezdci koně vybraného ke kontrole medikace.
28. Zápis protestu podle § 282 a násl. Klusáckého dostihového řádu, podávaného po doběhu dostihu, diktuje protestující jezdec dostihovému tajemníkovi a
podání protestu a souhlas s pozdějším složením kauce stvrzuje svým podpisem. Trenér nebo majitel dostihové stáje mohou podat protest podle § 282 a
násl. Klusáckého dostihového řádu po doběhu dostihu členům dostihové komise v místnosti dostihové komise, podání protestu a souhlas s pozdějším
složením kauce stvrzují svým podpisem.
29. Dostihová komise o protestu podaném před dostihovým dnem nebo během dostihového dne rozhodne před schválením výsledku dostihu, kterého se
protest týká. Vyhoví-li dostihová komise protestu, kauce se vrací, nevyhoví-li dostihová komise protestu, rozhodne o propadnutí kauce ve prospěch Českého
klusáckého spolku nebo o vrácení kauce.
30. Kauce za protest k dostihové komisi je splatná nejpozději do 2 pracovních dnů od podání protestu na účet č. 7292126001 / 5500. Při neuhrazení kauce
nebude jezdec, který podal protest, nebo kůň ze startovní listiny trenéra nebo z dostihové stáje majitele, který podal protest, uveden na startovní listině
dostihů pořádaných ČKS.
31. Nejpozději do 30 minut po schválení doběhu posledního dostihu odpovědná osoba vyzvedne průkazy totožnosti startujících koní tam, kde byly
odevzdány. Nejpozději do 30 minut po schválení doběhu posledního dostihu odpovědná osoba odevzdává startovní čísla, a to nepoškozená a čistá, tam,
kde byly převzaty.
32. Jezdec, trenér nebo majitel dostihové stáje, kterého se přímo dotýká rozhodnutí dostihové komise a cítí se být tímto rozhodnutím poškozen, může proti
tomuto rozhodnutí podat odvolání k odvolací komisi.
33. Odvolání musí být písemné, musí v něm být uvedeno, proti jakému rozhodnutí dostihové komise je podáno a čeho se odvolatel domáhá, a obsahovat
odůvodnění, v čem spatřuje odvolatel nesprávnost rozhodnutí dostihové komise. Odvolání musí být odesláno v listinné podobě nebo elektronicky Českému
klusáckému spolku nejpozději do 7 dnů po skončení dostihového dne. Zároveň musí být do 7 dnů po skončení dostihového dne zaplacena kauce na účet č.
7292126001 / 5500. Nezaplacením kauce bude odvolání zamítnuto.
34. Předsedou odvolací komise je zvolený člen výboru sdružení ČKS nebo osoba jmenovaná výborem sdružení ČKS. Jednání odvolací komise svolává a
řídí předseda odvolací komise, Předseda odvolací komise rozhoduje o počtu členů odvolací komise, který musí být vždy lichý, a to minimálně 3 členové. Při
projednávání záležitosti týkající se člena odvolací komise se tento člen nepodílí na rozhodnutí.
35. Odvolací komise projedná odvolání nejpozději do 2 měsíců od jeho doručení. Po projednání odvolání vydává rozhodnutí o odvolání, ve kterém potvrdí,
změní nebo zruší rozhodnutí dostihové komise, součástí rozhodnutí je i rozhodnutí o vrácení nebo propadnutí kauce. Rozhodnutí o odvolání se neprodleně
po ukončení řízení zašle odvolateli a poté se zveřejní na www.ceklus.cz.
36. Odvolací komise dále z vlastního podnětu nebo podnětu dostihové komise projednává přestupky proti Klusáckému dostihovému řádu, spáchané při
klusáckých dostizích pořádaných Českým klusáckým spolkem, a vydává o nich rozhodnutí.
37. Odvolací komise při svém rozhodování vychází ze zjištěných skutečností, například protokolu dostihové komise, výpovědí předvolaných osob nebo
videozáznamu. Osoby informované o svém předvolání k odvolací komisi jsou povinny se jednání odvolací komise zúčastnit, jejich neúčast může být
sankcionována a na jejich pozdější vyjádření nemusí být brán zřetel. Při svém jednání a rozhodování se odvolací komise řídí Klusáckým dostihovým řádem
a není vázána sankčním sazebníkem. Odvolací komise je povinna umožnit všem účastníkům řízení nebo jejich zástupcům slyšení a o svých rozhodnutích
informuje zúčastněné osoby neprodleně po skončení jednání.

METODICKÝ POKYN KE STARTŮM
OBECNĚ:
* cválání koně na startu není důvodem k prohlášení startu za neplatný, start je neplatný pouze v případě poškození jiného koně
* zaviní-li jezdec při autostartu nebo letmém startu opakování startu (v okamžiku startu poškodí jiného koně), je sankcionován a startuje při opakovaném
startu ze třetí řady; zaviní-li stejný jezdec dvakrát opakování startu, je sankcionován a vyloučen z účasti v dostihu
* startér je odpovědný za to, že jeho hlasové pokyny a označení jezdce, který zavinil opakování startu, budou slyšitelné pro všechny zúčastněné jezdce
* neplatnost startu je vyhlášena výraznou signalizací několikerým zatroubením klaksonu startovacího auta, současně ji startér oznamuje výraznou
signalizací praporkem a při autostartu nebo letmém startu ji asistent startéra signalizací svým praporkem potvrzuje. Při startu z met startovacím zařízením
rozhodčí v autě přebírá funkci asistenta startéra, pokud jde o signalizaci neplatného startu praporkem. Startér musí vždy příčinu opakování startu ihned
oznámit dostihové komisi a označit případného viníka, kterého je povinen na tuto skutečnost ihned upozornit. Autostart nebo letmý start se opakuje pouze
výjimečně v případě zásadního poškození účastníka dostihu.
AUTOSTART:
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* jezdci mají povinnost se na místo startu dostavit v souvislosti se standardními pokyny vydávanými rozhlasem včas (nájezd na start 2180 m - jezdci
najíždějí na dostihovou dráhu u mety 1670 m ve směru dostihu, na start 1670 m - jezdci najíždějí na dostihovou dráhu v prostoru cíle ve směru dostihu)
* jezdci mají povinnost disciplinovaně a včas přijíždět k autu tak, aby v okamžiku startu byli u auta přibližně zároveň, a to zejména jezdci koní startujících z
první startovní řady (nebude brán ohled na jediného jezdce, který sám přijede za auto a bude si vynucovat rozjetí auta, nebude brán ohled ani na jezdce,
který šel na start pozdě a za auto na rozdíl od ostatních dojet nestihl)
* přihlašovatel koně, který potřebuje na start "jít zezadu", si musí při OSK požádat o druhou startovní řadu, neboť tento kůň zaostáváním při najíždění své
startovní pozice nesmí bránit koni v druhé řadě v zaujetí jeho startovní pozice
* před výchozí pozicí startovacího auta již musí mít jezdci koní v 1. řadě zaujatou svou správnou startovní pozici, po rozjetí startovacího auta si již nemohou
tito jezdci vynucovat možnost zaujmout své místo v 1. řadě, jsou povinni odstartovat ze 3. řady a budou postiženi sankcí za nezaujetí startovní pozice
START Z MET:
* při startu z met (1670 m i 2180 m) vstupují koně na pokyn dostihového tajemníka na dráhu za cílem, v protisměru dostihu se odeberou na místo startu,
před 1. metou sjíždějí dovnitř oválu dráhy ke svým metám (při startu z met 2180 m sjíždějí koně z dráhy hned za reklamními panely)
* jezdci zavádějí své koně na povel startéra "krokem na dráhu" na startovní pozici z otočky - kroužku (z prostoru mimo dráhu), za kuželem umístěným v cca
polovině vzdálenosti mezi jednotlivými metami, a to krokem tak, aby zavádějící kůň startoval z místa co nejvíce vně dráhy a ponechal tak dostatek prostoru
koním startujícím z téže mety s nižším startovním číslem,
* na povel startéra otočit jezdci otočí své koně do směru dostihu a na pokyn start odstartují; v případě startu plného počtu koní z jedné mety (6 koní) je
nutné, aby jezdci najížděli na metu ve dvou řadách pomalu a pohromadě, aby se všichni koně vešli na dráhu; startér stojí z technických důvodů na
schůdkách uvnitř dráhy, aby mohl v okamžiku startu vypnout startovací zařízení; startér používá megafon pro navádění jezdců na dráhu a sám určí okamžik
startu
* důvodem opakování startu je špatné najetí na metu zavádějícím koněm, kdy se již na dráhu nevešli ostatní koně, nebo kdy ostatní koně neměli dostatek
prostoru k otočení; (to však neznamená opakování startu tehdy, když zavádějící jezdec najede metu správně a jiný kůň se zbytečně velkým odstupem je
ještě mimo dráhu nebo svou startovní pozici)
* rozhodčí v autě je pověřen sledovat z čelního pohledu správné najíždění koní v první řadě na první metě na startovní pozice a místo (jízdní stopu), ve které
se především zavádějící koně otáčí do směru dostihu
* za zaujetí startovní pozice a správné zavádění na metu je plně odpovědný jezdec a případné nezaujetí startovní pozice či nesprávné zavedení na metu je
postihováno.

POPLATKY, SANKCE, KAUCE
Poplatky ve prospěch pořadatele dostihů hradí majitel dostihové stáje (podléhají zákonné sazbě DPH 21%)
* škrtnutí koně bez udání důvodu písemně nahlášené nejpozději do 12:00 h dne předcházejícího dni konání dostihu - 200 Kč
* škrtnutí koně z veterinárních důvodů nahlášené později než do 12:00 h dne předcházejícího dni konání dostihu (doložené písemným potvrzením
veterinárního lékaře dodaným pořadateli dostihů nejpozději následující pracovní den po konání dostihu) - 200 Kč
* škrtnutí koně zdůvodněné z jiných závažných důvodů (posoudí dostihová komise) v den konání dostihů - 500 Kč
* nezdůvodněné škrtnutí koně později než do 12:00 h dne předcházejícího dni konání dostihu 1000 Kč
* uvedení koně na startovní listině kvalifikačního dostihu 300 Kč
* uvedení koně na startovní listině zkušebního dostihu (probestartu) 300 Kč
* uvedení "x" místo jezdce při OSK nebo neuvedení žádného jezdce - 300 Kč
* nezdůvodněná nahlášená změna jezdce (za zdůvodněnou se považuje pouze změna ze zdravotních důvodů doložených písemně lékařskou zprávou
nejpozději následující pracovní den po konání dostihu) - 1000 Kč
* nenahlášená změna jezdce 2000 Kč
* nahlášená změna barev dresu nebo čapky 200 Kč

Sankce ve prospěch pořadatele dostihů (nepodléhají DPH)
1. Sankce jezdci
* nevhodná či nepovolená výstroj či výzbroj jezdce - 200 Kč až nepřipuštění k dostihu
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* absence povinné ochranné vesty nepřipuštění k dostihu
* nenahlášená změna barev dresu nebo čapky - 200 Kč
* neúčast na přehlídce - 200 Kč
* nahřívání koně po časovém limitu - 200 Kč
* nahřívání koně v rozporu s platnými pravidly - 500 Kč
* nenahlášená pomoc u startu - 500 Kč
* první zavinění opakování startu - 300 Kč
* druhé zavinění opakování startu - 500 Kč + vyloučení z účasti v dostihu
* nezaujetí startovní pozice, nekázeň na startu, špatné najetí startovní mety - 200 Kč
* nebezpečná jízda (omezení, ohrožení, vynucování jízdní stopy apod.) - 400-2000 Kč + až odnětí licence
* nekázeň (omezení koní při aktivní účasti v dostihu s diskvalifikovaným koněm, neuposlechnutí pokynů rozhodčích, hlasité projevy v dostihu i po doběhu,
vulgární či ohrožující gestikulace) - 400-1000 Kč
* nezaujetí či nedodržení předepsané jízdní stopy - 200-1000 Kč
* přenechání nedovolené výhody nebo poškození jiného koně - min. 500 Kč + odnětí licence
* nevyjetí/nedostatečná podpora koně - min. 500 Kč + odnětí licence
* nevyčkání pokynu k opuštění dráhy v prostoru cíle po doběhu dostihu - 200 Kč
* pobízení koně bičem drženým v jedné ruce bez oprati - 10 % z ceny dostihu určené vítězi, min. 1000 Kč
* nadměrné použití biče: více než 3 údery s nápřahem po projetí kolem distančního mezníku - 400 Kč, více než 7 úderů s nápřahem v posledních 500 m
dostihu - 600 Kč
* nesprávné použití biče (nedovolené, zbytečné, nevhodné) - min. 1000 Kč
2. Sankce trenérovi
* nahřívání koně bez čísla nebo s chybným číslem - 200 Kč
* nevhodná výstroj či výzbroj koně - 500 Kč až nepřipuštění koně k dostihu
* nepřipravenost koně k dostihu (neovladatelnost aj.) - 500 Kč, event. nařízená opatření (start z druhé řady, kvalifikace apod.)
* nezdůvodněná a nenahlášená změna formy koně - 500 Kč
* pozdě odevzdané startovní číslo - 200 Kč
* neodevzdané startovní číslo - 1000 Kč

3. Sankce přihlašovateli
chybné hlášení koně při OSK - 500 Kč

Kauce za protest k dostihové komisi hradí účastník dostihu, který podává protest 1000 Kč
Kauce za podané odvolání proti rozhodnutí dostihové komise hradí odvolatel 2000 Kč
*************************************************************************************************

Výzva ke schůzce mezi Výkonným výborem ČKA a výborem ČKS
******************************************************************************************************************
Dne 16.5.2013 (14:15 h) jsme od ČKS obdrželi e-mailem návrh smlouvy, změn Dostihového řádu a Organizačních opatření s
výzvou zaslat připomínky nejpozději 21.5.2013 - tento termín samozřejmě splníme.
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*****************************************************************************************************************

Pozvánka z Polska do dostihů francouzských klusáků
25. a 26.5.2013 na travnaté dráze ve Varšavě
** sobota 25.5. :
Dostih č.7 - pro 3leté a starší francouzské klusáky se ziskem do 500 EUR v roce 2012.
Dostih č.8 - pro 3leté a starší francouzské klusáky se ziskem od 501 do 4000 EUR v roce 2012.
Dostih č.9 - pro 3leté a starší francouzské klusáky se ziskem 4001 a více EUR v roce 2012.
**neděle 26.5. :
Dostih č.7 - pro 4leté a starší francouzské klusáky s rekordem 19,7 a lepším dosaženým od 1.1.2012.
Dostih č.8 - pro 4leté a starší francouzské klusáky s rekordem 19,8-20,5 dosaženým od roku 2012.
Dostih č.9 - pro 4leté a starší francouzské klusáky s rekordem 20,6 a horším nebo bez rekordu dosaženého v roce 2012.
Jedná se o mezinárodní dostihy, do nichž jsou pozváni koně z Francie, Litvy, Ukrajiny, Česka a Polska. U všech dostihů je
distance 2200 m, start letmý, cena dostihu 17.500 PLN + extra-cena 8.750 PL, zápisné 300 PLN.
Přihlášky 15.5.2013 do 8:00 h na e-mail: zapis.do.gonitw@totalizator.pl
nebo faxem + 48 22 847 50 27,
OSK telefonicky 15.5.2013 do 9:00 h na tel. + 48 22 543 95 09 (Iwona Kiljanska).
Dostihy pořádá Totalizator Sportowy Sp. z o.o. ve spolupráci s Cheval Francais.
Pro příjem přihlášek koní požaduje pořadatel od majitelů koní vyplněné různé formuláře, které si můžete vyžádat na
sekretariátu ČKA (obratem zašleme zájemcům e-mailem).
******************************************************************************************************************

Z prodejní prezentace ve Francii 15. - 17.4.2013 byly zakoupeny 3 klisny :
1/ Vourasia du Lys, po General du Pommeau, nar.2009 - 16,5 / 7.240 EUR, poslední start 3.3.2013 - ing.Josef
Semerád, Praha
2/ Voulez Vous, po Quido du Goutier, nar.2009 - 18,0 / 5.200 EUR, poslední start 1.4.2013 - mgr.Jiří Svoboda,
Ostrava
3/ Uka Helena, po Hermes de Pericard, nar.2008 - 18,3 / 8.900 EUR, poslední start 23.11.2012 - Petr Veselý,
Železná
******************************************************************************************************************
Pozvánka z Itálie do dostihu Gran Premio Citta di Torino (Gr.2) 25.4.2013 - evropský dostih pro 4leté koně, 2060 m,
autostart, cena dostihu 77.000 EUR
Přihlášky 12.4.2013 do 16:00 h (140 EUR), 1.škrtání 16.4.2013 do 12 h, 2.škrtání 19.4.2013 do 12 h ( 280 EUR), OSK
21.4.2013 do 10:30 h (280 EUR)
HippoGroup Torinese, tel. + 39 011 9651356-8, fax 9623355, www.ippodromo-stupinigi.it
******************************************************************************************************************

Výkonný výbor ČKA vydává následující prohlášení k současné situaci vzhledem k dostihové sezóně 2013 :
Musíme konstatovat, že ČKA se momentálně nachází v nevětší krizi své novodobé historie, kdy se ČKS coby vážně
proklamovaný partner při zajištění klusáckých dostihů v Praze-Velké Chuchli ukázal jako falešný a v té časové části roku,
kdy se obvykle naše sezóna rozbíhá, nám oznámil, že k zahájení pořádání dostihů v Praze-Velké Chuchli nepřistoupí.
Shrňme stručně, co za poslední necelé dva roky skupinka nynějších členů ČKS "dokázala" :
1/ Díky velmi nevhodné prezentaci na svých webových stránkách a prostřednictvím svých novinářských kontaktů v
časopisech typu Jezdectví spolehlivě odradili několik málo sponzorů, které jsme měli, v důsledku čehož jsme neměli
dostatek finančních prostředků na pronájem dráhy ve Velké Chuchli v roce 2012.
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2/ Opakovanými stížnostmi a udáváním, které nepodali k projednání na půdě ČKA, velmi poškodili ČKA před MZe a dalšími
jezdeckými svazy, čímž nám připravili velmi obtížnou vyjednávací pozici při jednání o státních podporách a aj. dotacích.
3/ Neustálými podněty podávanými jak v loňském tak letošním roce na MZe a ČPI zlikvidovali po mnoho let funkční
systém importu koní a přivedli mechanismus importu koní do stavu, který - jak se ukazuje - nevyhovuje nyní ani
majitelům, kteří koně importují, ani chovatelům českých koní. Ohroženo tak bylo velmi vážně poskytnutí státních dotací za
rok 2012, bez kterých by ČKA nebyla schopna dostát svým závazkům.
4/ Letos podali zcela neoprávněný, šikanózní a ryze účelový návrh na zahájení insolvenčního řízení a následné vyhlášení
úpadku ČKA, a to již PŘEDTÍM, než s ČKA zahájili s předstíranou upřímností jednání o spolupráci při zajištění 14
dostihových dní - tedy zásadní části sezóny - v Praze-Velké Chuchli. Díky tomuto podanému návrhu nemůže ČKA uzavírat
významné smlouvy a nemůže čerpat státní dotace ani na svou činnost ani na pořádání výkonnostních zkoušek (dostihů)
bez ohledu na to, který subjekt by je pořádal. Bez této státní podpory je udržení klusáckého dostihového sportu v ČR
momentálně velmi nejisté.
5/ Falešným jednáním a přísliby pořádání dostihů v Praze-Velké Chuchli zcela promarnili 3 měsíce, kdy se mohlo jednat o
reálné podobě sezóny s jinými partnery. Jako výbor ČKA jsme udělali chybu, když jsme uvěřili jejich slibům a proklamacím,
které prezentovali již na valném shromáždění ČKA dne 8.12.2012, věnovali jsme se vážně propracováním zásad
spolupráce s ČKS a samostatně jsme připravovali jen doplňkový provoz na závodištích převážně na Moravě.
6/ Přestože ČKS má mezi svými vedoucími představiteli vlastníka soukromé dráhy v Čechách, která jak se v minulosti
ukázalo je využitelná i pro konání dostihů, nepadla o možnosti jejího využití i v současném krizovém období ze strany ČKS
ani zmínka.

Nyní stojí Výkonný výbor ČKA před výzvou, jak zajistit sezónu 2013 s jiným partnerem než s ČKS. První a
zásadní podmínkou pro to, aby ČKA mohla vůbec uvažovat o pořádání dostihů, je okamžité zastavení
insolvenčního řízení. Splnit tuto podmínku je zcela a výhradně na členech ČKS, pokud nedojde ke stažení
jejich podaných podnětů, je nejen zahájení, ale i konání letošní klusácké dostihové sezóny velmi ohroženo.
Pokud nás členové ČKS zbaví tohoto tíživého problému, který nám sami způsobili, můžeme podniknout kroky
k hledání náhradního řešení.
******************************************************************************************************************

Vyjádření k připomínkám ČKS publikovaným 28.3.2013, které se týkají návrhu smlouvy mezi ČKS a ČKA o
spolupráci při pořádání klusáckých dostihů v Praze :
VV ČKA se ptá zástupců ČKS, jak moc "zásadní" jsou přísliby grantu od Magistrátu hl.m. Prahy, když ČKS není schopen zajistit
zálohu 30.000 Kč na dostihový den pro podpis smlouvy s TMM s.r.o. na pronájem závodiště. Máme proto obavu, že připomínky
ČKS jsou převážně pouhým vymýšlením zástupných problémů a vyjádřením neochoty ČKS podepsat vážnou smlouvu s ČKA o
pořádání dostihů, přesto k nim vydáváme naše vyjádření a věříme, že pokud je ČKS schopen a ochoten opravdu dostihy v
Praze-Velké Chuchli pořádat, bude tyto naše doplňky akceptovat.
*1. Subjekt, který nesplnil smluvní povinnosti, je standardně povinen hradit smluvní sankce za nesplnění smluvních závazků.
ČKA se smluvním sankcím za nesplnění svých smluvních závazků nijak nebrání. Slova "pořádá dostihy" jsou trochu
nadnesená, ČKS ještě nikdy nic neuspořádal. Ano, ČKA je garantem výkonnostních zkoušek klusáka v ČR, a právě proto musí
garantovat, že výkonnostní zkoušky proběhnou v souladu s platnými řády a zákony.
ČKA rozhodně nemá problém bod upravit tak, že v případě vypovězení smlouvy ze strany ČKA druhá smluvní strana ČKS
nepodléhá pokutě 50.000 Kč.
*2. Ano, ČKA je garantem výkonnostních zkoušek klusáka v ČR, a právě proto musí garantovat, že organizační opatření
pořadatele a propozice dostihů nebudou v rozporu s platnými řády. Ano, je to myšleno tak, závazné stanovisko by mohlo být i
zamítavé a obsahovat různé podmínky. ČKA ovšem schválí opatření, která nebudou v rozporu s Dostihovým řádem
(ev.Stanovami ČKA a jinými řády) a se zákony ČR, jak se zavázala při jednáních. ČKA se ovšem nemůže k tomuto smluvně
zavázat, protože jinak se vystavuje sankcím ze strany ČPI apod.
*3. - Návrh bodu 28. Organizačních opatření ČKS, že dostihová komise rozhodne o protestu podaném před dostihovým dnem
nebo během dostihového dne nejpozději do skončení tohoto dostihového dne, je v přímém rozporu s § 279, 281 a 285 KDŘ,
nelze schválit výsledek dostihu, vyhlásit výsledek dostihu, vyplatit sázky a následně projednávat protest. Proto je nutné, aby
byl tento zásadní rozpor vyřešen, a to nejlépe autorem, který stvořil onu "odvolací komisi". Ano, je to myšleno tak, že odvolání
proti rozhodnutí dostihové komise a přestupky u dostihů pořádaných ČKS by řešila disciplinární komise ČKA vedená
jmenovaným předsedou. ČKS sám navrhl (viz čl. 7 návrhu smlouvy), že "ČKS a ČKA se dohodly, že Klusácký dostihový řád
bude v roce 2013 aktualizován, nebudou však provedeny jeho zásadní změny. Návrh změn Klusáckého dostihového řádu a
návrh Doplňujících ustanovení dostihového řádu pro rok 2013 předloží pracovní skupina složená ze zástupců ČKS a ČKA."
Dokud "pracovní skupina" nic nepředložila a nebylo nic projednáno, tak platí současné ustanovení. Návrhy čl. 9. 10. Smlouvy
o spolupráci a bodů 31. 36. Organizačních opatření ČKS jsou v přímém rozporu s §15 a násl. a §304 a násl. KDŘ. Pro
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připomenutí, aby náhodou někdo nezapomněl, jaké bylo v dobách "některých exponentů významně spjatých s minulým
obdobím" původní znění KDŘ § 16 "DiK zasedá dle možností pravidelně ihned po skončení dostihového dne, hodnotí činnost
všech účastníků dostihového provozu včetně funkcionářů, provádí delegování dostihových funkcionářů na jednotlivé
dostihové dny, řeší případné písemně řádně podané protesty nebo podněty vlastních členů. DiK dále probírá zprávu dostihové
komise, vydává vlastní rozhodnutí včetně udělení sankcí a je oprávněna rušit, opravovat a měnit rozhodnutí dostihové komise,
event. jiných komisí." Myslí to snad opět ČKS takto?
*4. Jak již bylo uvedeno, ČKA nehodlá na pokyn ČKS porušovat žádné zákony, a to ani zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, anebo při respektování zákona hradit ve prospěch ČKS sankci 10.000,- Kč. ČKA nehodlá vstupovat do vztahů
pořadatel dostihů majitel, v zahraničí je obvyklé, že musí každý majitel registrovat konto v zúčtovacím centru u každého
pořadatele zvlášť, případně poskytnout pořadateli podle jeho podmínek své nacionále a případně i bankovní spojení.
Rozhodně je však možné kopie těchto dokumentů vydat na písemnou žádost dotyčného, ve které souhlasí s jejich poskytnutím
ČKS.
*5. Ano, návrh čl. 6/ písm. a) Smlouvy o spolupráci je v přímém rozporu s § 6 písm. i) a 31 KDŘ, nelze se pod sankcí 10.000,Kč zavazovat k bezpodmínečnému schvalování předloženého návrhu dostihových funkcionářů ve lhůtě 3 dnů. Dostihový
funkcionář musí mít určité předpoklady pro výkon funkce a musí být v odůvodněných případech odvolatelný. ČKA je garantem
výkonnostních zkoušek klusáka v ČR, a právě proto musí garantovat, že členové dostihových komisí budou mít předpoklady
pro výkon funkce a nebudou rozhodovat v rozporu s platnými řády.
*6. Ano, ČKA trvá na tom, že může Smlouvu o spolupráci vypovědět z důvodu nerovného zacházení s členy ČKA a
nedodržování finančních závazků ČKS vůči členům ČKA. ČKA pouze hájí práva svých členů, to je její povinnost.
V Praze dne 2.4.2013 - Výkonný výbor ČKA
******************************************************************************************************************
Dne 26.3. zaslal Výkonný výbor ČKA Výboru ČKS následující připomínky k předloženému návrhu smlouvy :
*****************************************************************************************************************************

Vážení členové Výboru ČKS,
k Vámi zaslané smlouvě máme následující připomínky (seřazené a očíslované podle bodů smlouvy z Vašeho návrhu) :
1/ Přidat větu : Pod pojmem "dostihový den" se v celé této smlouvě rozumí dostihový den s min.6 rozdílnými klusáckými
dostihy (nikoli rozjížďkami heatu).
3/ ČKA může udělit povolení k pořádání dostihů až v okamžiku, kdy má pořádající subjekt právo k užívání závodiště. Podle KDŘ
§ 51 - Povolení má Česká klusácká asociace udělit pouze takové osobě, která je právně způsobilá přebírat závazky a prokáže
právo k užívání závodiště uznaného ČKA vhodným k pořádání dostihů. Jestliže jeden z těchto předpokladů pomine, přestává
povolení platit.
Navrhujeme tedy formulaci: ČKA se zavazuje udělit ČKS povolení k pořádání klusáckých dostihů po prokázání, že ČKS má
právo k užívání závodiště v Praze-Velké Chuchli, ve dnech dle termínové listiny, která je přílohou této smlouvy.
4/ Přidat větu: V případě úpravy termínové listiny se ČKS zavazuje zaslat ČKA ke schválení novou termínovou listinu
minimálně 3 týdny před plánovanou změnou.
6/ písm. a) a 35/ Návrh je v přímém rozporu s § 6 písm. i) a 31 KDŘ, nelze se pod sankcí 10.000,- Kč zavazovat k
bezpodmínečnému schvalování předloženého návrhu dostihových funkcionářů ve lhůtě 3 dnů. Dostihový funkcionář musí mít
určité předpoklady pro výkon funkce a musí být v odůvodněných případech odvolatelný.
6/ písm. b) a 35/ Návrh je v rozporu s § 6 písm. j), 50 a 51 KDŘ, nelze se pod sankcí 10.000,- Kč zavazovat k bezpodmínečnému
schvalování předloženého návrhu organizačních opatření pořadatele dostihů Český klusácký spolek ve lhůtě 3 dnů.
6/ písm. c) a 35/ Návrh je v přímém rozporu s § 6 písm. j), 52 písm. h) a 124 a násl. KDŘ, nelze se pod sankcí 10.000,- Kč
zavazovat k bezpodmínečnému schvalování předloženého návrhu propozic, aniž by odpovídaly příslušným ustanovením KDŘ.
Návrh je taktéž v rozporu s dohodou podle bodů 7/ a 14/ zápisu z jednání mezi ČKA a ČKS ze dne 30.1.2013 (resp. 12/ zápisu z
jednání mezi ČKA a ČKS ze dne 21.1.2013).
Navrhujeme změnit formulaci "tento návrh schválit" za "vydat k návrhu závazné stanovisko" ve všech třech písmenech. Dále
ve všech třech písmenech vložit za "dnů od" : "podpisu smlouvy nebo od"
8/ nahradit slovo "schválí" za "vydá k návrhu závazné stanovisko"
Úprava nemusí být za určitých okolností proveditelná, nelze se tedy zavazovat k bezpodmínečnému schválení jakékoliv změny
pod sankcí 10.000,- Kč.
9/ a 10/ Navrhujeme doplnit větu: Ujednání tohoto článku (a článku 10.) nabývá účinnosti až po případném schválení změny
Klusáckého dostihového řádu, kterému tato úprava nebude odporovat, do této doby se k tomuto článku (a bodu 10.) smlouvy
nepřihlíží.
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13/ 14/ 15/ Máme obavy, že splněním tohoto závazku bez dalšího (příslušných zásahů do předávaných listin) by došlo k
porušení příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Současně se tedy nelze bezpodmínečně
zavazovat pod sankcí 10.000,- Kč.
18/ ČKA nemůže převést finanční prostředky z těchto dostihů dříve než do 7 dnů po uspořádání každého dostihu podle bodu
17., a to z důvodu, který nemůže ovlivnit.
20/ za výraz dostihový program uvést upřesňující závorku (tj. startovní listiny dostihů a výsledky minulého dostihového dne)
22/ Technické vybavení, které ČKA vlastní a které je připravena pořadatelům podle jejich požadavků zapůjčit, musí být přesně
specifikováno. Způsob jeho předání a vrácení a hmotná odpovědnost za ně bude upraveno zvláštním předpisem.
24/25/26/ ČKA nemůže převést finanční prostředky z těchto poplatků dříve než do 7 dnů po uspořádání dostihového dne.
Převádět je může pouze paušálně za každý uspořádaný dostihový den, a to z důvodu, který nemůže ovlivnit. Navrhujeme
nahradit body 24-26 následovně:
24/ ČKA vyplatí za každý dostihový den uspořádaný na dostihové dráze v Praze Chuchli podíl z vybraných registrací dle bodu
23/ ve výši 9.500 Kč. Tato částka je splatná do 7 dnů po skončení příslušného dostihového dne. Případné nevyčerpané
prostředky z registrací podle bodu 23/ budou k 1.12.2013 rozděleny mezi subjekty, které uspořádaly dostihový den v poměru
dle počtu uspořádaných dostihových dnů.
28/ Státní dotace se nečerpají na fakturu, ale vyúčtovávají se podle požadavků MZe.
29/ Navrhujeme bod vypustit, ČKA nemůže nijak upravovat budoucí vztah mezi majitelem koně a ČKS. Navíc splatnost
takovéto podmínky nemusí z mnoha důvodů, které ČKA nemůže ovlivnit, nikdy nastat.
31/ ČKS zpracuje správné a úplné vyúčtování peněžitých cen uspořádaných dostihů Trotteur Francais podle požadavků SECF
a předá originály dokladů ČKA jako nezbytný podklad k nárokování subvence dle bodu 30. ČKA převede podíl z celkové
subvence obdržené od SECF odpovídající podílu dostihů Trotteur Francais uspořádaných ČKS z celkového počtu dostihů
Trotteur Francais uspořádaných v ČR v roce 2013 všemi pořadateli.
35/ vyřadit z bodů podléhajících sankci body 6/ a 8/, a doplnit větu: Nedodržení uvedených závazků z důvodu zásahu vyšší moci
nepodléhá sankcím.
Xx/ Ke smlouvě přidat další bod:
ČKS se zavazuje v případě uspořádání méně než 14 dostihových dnů v Praze Velké Chuchli zaplatit ČKA smluvní pokutu
50.000,- Kč za každý neuspořádaný dostihový den. Případné odstoupení od této smlouvy ze strany ČKS nemá vliv na povinnost
uhradit sjednanou smluvní pokutu. V případě nesplnění závazku ČKS uspořádat v roce 2013 nejméně 14 dostihových dnů
v Praze Velké Chuchli zaniká právo ČKS na vyplacení celého titulu státních dotací dle bodu 27/ této smlouvy, a tento titul
bude rozdělen podle počtu skutečně uspořádaných dostihových dnů mezi jednotlivé pořadatele.
Xy/ Ke smlouvě přidat další bod:
ČKA může tuto smlouvu vypovědět z důvodu nerovného zacházení s členy ČKA a nedodržování finančních závazků vůči
členům ČKA.
Na závěr uvádíme, že dále je k řešení mj. bod 28/ Vašeho návrhu Organizačních opatření, který je v rozporu s KDŘ.
******************************************************************************************************************

Průzkum u majitelů řádně registrovaných dostihových stájí a koní dne 25.3.2013
Byly položeny dvě otázky:

1/ Má ČKA podepsat smlouvu mezi ČKA a ČKS v té podobě, jak ji ČKS navrhl ?
2/ Jste spokojen s navrženými propozicemi ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostihové stáj/majitel - odpověď na otázku 1/ - odpověď na otázku 2/
Agro Vojáček/Stáj Zuzka/ MVDr.Vojáček - ne - ne (složité, chybí sestavy kritérií použitých v propozicích)
Ecurie Popcorn/KORA/Stáj Jokr/Kotásek - ne (připomínkovat) - ne (zvýhodňují starší koně proti mladým)
FVE-Relay-JO Levín/Kalčík - smlouvu nečetl - ano
Hippospol/SŠ dostihového sportu/ing.Froňková PhD.- ano - k propozicím se nedokáži vyjádřit (trenérka Pátková spokojená)
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JK Misi Hartmanice/Šíma - ano - k propozicím se nevyjádřil, předal slovo trenérovi Volfovi: s propozicemi nespokojen, diskriminace koní
JS Konsorcium/mgr.Svoboda - ne (připomínkovat) - ne (nejsou smysluplné pro všechny registrované koně)
Kroupa Kyselovice/Kroupa - ne (připomínkovat) - ano
Liva Předslavice/Taxon/Novák - ne - ne (silně nespokojen)
Maf TK/PMB-ZOS/ing.Klvaňa - ne (připomínkovat) - ne (komplikované, hodně neprůhledné)

MISHANO.com/ing.Zemanová - ano - ne (složité propozice, chybí dostihy bez vynuceného zisku)
PASA/Paškrtová - ano - ano
PlayAda Stables/PhDr.Skladan - ne - ne (nutné zjednodušit)
Praga Racing/Stáj Skree/Dobrovolný - ne (charakter smlouvy je nátlakový) - ne (znevýhodňují mladé koně)
Pražská agrární s.r.o./ing.Semerád - ano (ale tak, aby ČKA neztratila své kompetence) - ne
Prduch Club Stržiště/Lajner J. - nevím - nevím
Racing Team Blatnice/Vytiska - nevím - nevím
Rokyta advokát Bílovec/JUDr.Rokyta - ne (právnické výhrady ke smlouvě) - ne
S.Gloria/Vejvoda - nepodepisovat, dokud nebude uzavřená smlouva s TMM o pronájmu dráhy - propozice ne (zjednodušit, a nezvýhodňovat staré koně,
nýbrž mladé)
SJINV.com/ing.Šplíchal - ne - ne
Stáj California/Hykeš - smlouvu doupravit - ne(zjednodušit)
Stáj Dobruský - ne - ne (komplikované, znevýhodňují klusáky, kteří startovali v roce 2012 v České republice)
Stáj Hanka/Vinklárek - ne - ne
Stáj Květná/Coufal - ne (připomínkovat) - ne (složité, nevyrovnané)
Stáj Leopoldov/ing.Tihelka - ne - ne
Stáj Otrokovice/Komlóši - ne - ne
Stáj SIAM/MVDr.Pokorná - ne (připomínkovat) - ne(chybí sestavy kritérií použitých v propozicích)
Stáj Tečovice/Chrastina - ne - ne
Stáj Viktoria/Škobis - smlouvu nečetl - propozice nečetl
Trotalet.com/JUDr.Jelínková - ano - ano
Trot Centre Alet/Klaubenschalk - ano - ano
Trotting Stars/ing.Kajdi - ne (není smlouva s TMM o pronájmu dráhy) - ne (zjednodušit, nezvýhodňovat staré koně)
Vávra Chropyně/Vávra Z. - ne (připomínkovat) - ano
Vávra Chropyně 2/Vávra P. - ne (připomínkovat) - ano
Veronika/MVDr.Dvořák - ano (hlavně aby se běhalo na kvalitní dráze) - ano

V tabulce uvádíme stručně přepis telefonických odpovědí, pokud někdo z dotázaných má k interpretaci své odpovědi připomínky, prosíme o jejich zaslání,
zveřejníme je.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pozn. nebyli osloveni majitelé stájí, kteří neuhradili poplatky za registraci stájí a koní a vydání licence.
***************************************************************************************
Dne 26.3.2013 odpověděl prezident ČKA řediteli TMM s.r.o. panu P.Drahošovi :

******************************************************************************************************************
Vážený pane řediteli,
naše organizace s ČKS stále jedná o 14 dostihových dnech na Vašem závodišti pořádaných jejich společností. Při těchto
jednáních nám ČKS nesdělil, že by ustoupil od svého záměru letos dostihy v Praze-Velké Chuchli pořádat. Podle závěrů
poslední schůzky našich představitelů je rozpracovaná smlouva mezi ČKA a ČKS, která je nyní již před dokončením. Dnes
jsme ČKS odeslali naše připomínky k této smlouvě, jejímž podpisem bychom ČKS poskytli značnou část finančních prostředků
na pořádání dostihů v Chuchli. Věříme, že dojde i k posunu v jednáních zástupců ČKS s Vámi. Chápeme, že se Vám jakožto
provozovateli závodiště současný stav nezamlouvá. Momentálně však ještě nemohu na Vaši otázku závazně odpovědět.
Jakmile budou jednání o smlouvě s ČKS uzavřena, budu Vás neprodleně informovat. Věřím, že vzhledem k okolnostem to již
nebude trvat dlouho.
S pozdravem,
Jiří Šplíchal
***************************************************************************************
Dnes 25.3.2013 ve 12:56 h jsme obdrželi tento dopis pro prezidenta ČKA s přílohou :

******************************************************************************************************************
Česká klusácká asociace , Radotínská 69, Praha 5 Velká Chuchle
V Praze 25. března 2013
Vážený pane prezidente,
dovoluji si Vás informovat o tom, že doposud nebylo dosaženo dohody s ČKS ohledně pořádání klusáckých dostihů na
závodišti v Praze-Velké Chuchli v roce 2013. Na základě dnešního telefonického rozhovoru s prezidentem ČKS se důvodně
domnívám, že tato organizace v současné době nebude dostihy v Praze-Velké Chuchli pořádat. Z tohoto důvodu bych Vás
chtěl požádat o stanovisko Vaší organizace ohledně budoucnosti konání klusáckých dostihů na závodišti v Praze-Velké
Chuchli.
TMM s.r.o. chce dále vyvinout maximální snahu vedoucí pro k tomu, aby se klusácké dostihy mohli v areálu uskutečnit.
V letošním roce nás jenom doplnění hmot na dráhu a další příprava techniky stála již přes 100.000 Kč, vše jsme dělali
s důvěrou v ty, co se na vedení klusáckého sportu podílejí a to bez ohledu na jejich příslušnost k té či oné organizaci. Není
ovšem z naši strany možné, abychom další rok bez jakéhokoliv efektu udržovali klusáckou dráhu a specializované technické
prostředky nutné pro pořádání klusáckých dostihů. Rovněž tak nám působí problémy rezervace termínů pro klusácké
dostihové dny.
Děkuji za závaznou informaci z Vaší strany.
Petr Drahoš, ředitel TMM s.r.o.
kopie: dopis ze dne 21.3.2013 Martin Vlasák, předseda, Český klusácký spolek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martin Vlasák, předseda
Český klusácký spolek
Na Vinobraní 3199/56
Praha 10 - Záběhlice
IČO:22711180
V Praze 21. března 2013
Vážený pane předsedo,
na základě negativního stanoviska, které naše společnost obdržela dne 20.3.2013 jako osobní zprávu pana Jiřího Balcara, si
Vás dovoluji požádat o osobní jednání na téma klusácký dostihový provoz v Praze-Velké Chuchli. Domnívám se, že osud
klusáckých dostihů by neměly ovlivňovat osobní animozity a různé subjektivní faktory. Věřím, že požadovaná částka záloh ve
výši 30.000 Kč, kdy jsme Vám ještě nabídli podíl na vybraném ustájení, nemůže být tím, co definitivně ukončí klusácký provoz
ve Velké Chuchli.
TMM s.r.o. chce dále vyvinout maximální snahu vedoucí k tomu, aby se klusácké dostihy mohli v areálu uskutečnit. V letošním
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roce nás doplnění hmot na dráhu a další příprava techniky stála již přes 100.000 Kč, vše jsme dělali s důvěrou ve zdravý
rozum těch, co se na vedení klusáckého sportu podílejí, bez ohledu na jejich příslušnost k té či oné organizaci. Jistě si Vy i
další členové výboru uvědomujete Vaši osobní zodpovědnost za případný konec klusáckých dostihů v Praze a možné následky
pro klusácký sport v ČR.
Pokud máte zájem o další jednání, kontaktujte mě, prosím, telefonicky.
S pozdravem
Petr Drahoš, ředitel TMM s.r.o.
******************************************************************************************************************
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