Download

******************************************************
Věstník 12/2013
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.

1/ OZNÁMENÍ
Zápis z Valného shromáždění České klusácké asociace
dne 14.12.2013 ve Velkém Meziříčí
Předsedající : JUDr.Lubomír Rokyta. Předsedající zahájil jednání ve 12:35 h.
1. Úvod, ustavení návrhové a mandátní komise ve složení Komlóši Ondrej, Kozel Ondřej, Ledvina Jakub,
Maňásková Štěpánka, Tylč Oskar, Vojáčková Zuzana, ing.Zemanová Michaela.
2. Zpráva návrhové a mandátní komise o prezentaci po kontrole prezenční listiny komise vyhlásila, že valné
shromáždění je usnášeníschopné, protože ze 125 řádných členů se osobně nebo na základě plné moci
zaprezentovalo106 řádných členů, což je 84,8 %.
3. Na základě požadavku návrhové a mandátní komise předsedající provedl veřejně jmenovitou kontrolu
přítomných řádných členů a oprávněnosti důvodu jejich řádného členství a vyzval valné shromáždění k vyjádření
námitek proti řádnému členství některého z nich. Žádná námitka proti žádnému řádnému členovi nebyla
vznesena.
3. Předsedající předložil valnému shromáždění ke schválení návrh programu, ke kterému zazněl z pléna
požadavek na doplnění o 4 body. Hlasováním nebyl původní program shromážděním přijat (pro bylo spočítáno 45
hlasů, proti 61) a bylo přistoupeno k hlasování o zařazení jednotlivých nových bodů do programu:
a) návrh Z.Škobise o zařazení bodu programu - odvolání stávajícího Výkonného výboru ČKA a zvolení nového
Výkonného výboru nebyl přijat (pro bylo spočítáno 42 hlasů, proti 58 hlasů, 6 se zdrželo hlasování).
b) návrh J.Klaubenschalka o zařazení bodu programu - hlasování o snížení registračních poplatků importovaných
klusáckých koní byl přijat (pro bylo spočítáno 97 hlasů, proti žádný hlas, 2 se zdrželi hlasování)
c) návrh MVDr.Z.Vojáčka o zařazení bodu programu - volba 3.člena Kontrolní komise byl přijat (pro bylo spočítáno
103 hlasů, proti žádný hlas, žádný se nezdrželi hlasování)
d) návrh ing.M.Zemanové o zařazení bodu programu hlasování o zrušení veškerých vynucených zisků u koní
importovaných ze zemí mimo Evropskou unii byl přijat (pro bylo spočítáno 58 hlasů, proti 29 hlasů, zdrželo se 10).
5. Předsedající na základě proběhlého hlasování o zařazení nových bodů programu zařadil body uvedené
v předchozím odstavci s označením b), c) a d) do programu před Vyhlášení šampionátů za rok 2013.
6. Prezident ČKA ing.J.Šplíchal přednesl zprávu o činnosti ČKA v roce 2013 v oblasti klusáckého dostihového
sportu a klusáckého chovu.
7. MVDr.H.Pokorná přednesla zprávu o hospodaření ČKA v roce 2012 a předběžnou zprávu o hospodaření ČKA v
roce 2013. K hospodářskému výsledku roku 2012 (ztráta ve výši 1.110.000 Kč) uvedla, že je zatím pokryt ze
soukromých zdrojů a závazky z toho vyplývající nejsou ještě po splatnosti. MVDr.Pokorná dále uvedla, že v roce
2013 mohla ČKA až po výsledku prvního soudního řízení, které insolvenční návrh podaný společností J.J.N. a.s.
zamítlo, přistoupit k uzavření některých dohod tak, aby v úzké spolupráci s pořadatelským subjektem Equi
Forum, který o spolupráci s ČKA projevil zájem, bylo možné provést doúčtování účetního období roku 2013.
8. K výhledu pro rok 2014 MVDr.H.Pokorná uvedla, že ČKA bude jednoznačně pokračovat v nastoupeném trendu
nebýt pořadatelem klusáckých dostihů a s pořadateli klusáckých dostihů úzce spolupracovat, a přitom předat do
jejich kompetence mnohé sporné body, které chtějí jednotliví pořadatelé při svých dostizích řešit rozdílným
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způsobem. Zveřejněnou předběžnou termínovou listinu klusáckých dostihů pro rok 2014 má ČKA zatím
projednanou s pořadatelem Equi Forum, avšak upřednostňuje duální model konání klusáckých dostihů, tedy jak
na pražském tak na ostravském závodišti, v ideálním případě formou stejnoměrného rozdělení. Proto by uvítala,
aby se jednotlivé subjekty se zájmem o pořádání klusáckých dostihů o dostihovou sezónu podělily podle
navrženého schématu, a ČKA by mezi ně stejnoměrně rozdělila eventuelně získané prostředky na pořádání
dostihů včetně subvence na dostihy francouzských klusáků. K tomuto modelu se přihlásil mgr.J.Svoboda za
pořadatele Equi Forum s tím, že podle písemné smlouvy s ČEZ budou sloupy elektrického vedení na dostihové
dráze v Bravanticích nejpozději do konce února 2014 odstraněny a dráha bude včas připravena k zahájení
dostihové sezóny.
9. Předseda Kontrolní komise MVDr.Ladislav Vojáček přednesl zprávu o uskutečněné kontrole vedení účetnictví
ČKA za rok 2012. Připomněl, že díky insolvenčnímu návrhu přišla ČKA v roce 2013 min. o 2 mil. Kč, včetně
nemožnosti uzavřít některé partnerské smlouvy, které se i MVDr.Vojáček pokoušel zajistit, jak příklad uvedl
jednání se společností Agrofert o částce nad 1 mil Kč.
10.Valné shromáždění konstatovalo, že současný stav Stanov ČKA je nevyhovující a je nezbytné je přepracovat
do formy vyhovující jak novému občanskému zákoníku, který vstoupí v platnost od 1.1.2014, tak i těm
požadavkům, které na své Stanovy má občanské sdružení ČKA. Za tímto účelem byla zřízena nová komise a jejím
předsedou byl jmenován ing.MVDr.L.Vojáček, který do své komise přijme další členy, s nimiž bude nové Stanovy
zpracovávat. Podle doporučení Kontrolní komise bude po dokončení přepracovaných Stanov svoláno valné
shromáždění před začátkem sezony 2014, které bude nové Stanovy schvalovat. V průběhu dalšího jednání bylo
do náplně komise doplněno ještě přepracování a aktualizace Klusáckého dostihového řádu, event.dalších
souvisejících řádů.
11. Ohledně termínu, kdy bude přijato rozhodnutí týkající se výše registračních poplatků importovaných
klusáckých koní, proběhlo hlasování 41 hlasů se vyslovilo pro jmenování komise, která se bude problematikou
zabývat a předloží později zpracovaný komplexní návrh, 62 hlasů se vyslovilo pro nutnost přijmout rozhodnutí
hned. Byly předloženy celkem 3 návrhy na úpravu výše tohoto registračního poplatku :
a) MVDr.Pokorná navrhla přijmout na zkušební dobu 3 měsíců, tedy do 31.3.2014, jednotnou výši poplatku pro
trvale importovaného koně ve výši 5.000 Kč, pro dočasně importovaného koně při prvním zařazení do dovozního
registru 1.000 Kč a následné prodlužování v době platnosti původního certifikátu zdarma. Tento návrh byl
nakonec počtem hlasů 82 přijat, a v souvislosti s jeho přijetím doporučila MVDr.Pokorná prodloužit v letošním
roce uzávěrku příjmu přihlášek pro předmětné chovatelské dostihy do 31.1.2014.
b) ing.J.Semerád navrhl pro zkušební období do příštího valného shromáždění ČKA snížit stávající registrační
poplatky na polovinu, tj. za trvalé zařazení do importního registru u klisny 6.000 Kč, u hřebce a valacha 6.000 +
5.000 Kč, u dočasného zařazení do dovozního registru 3.000 Kč.
c) J.Klaubenschalk navrhl pro zkušební období do příštího valného shromáždění ČKA snížit stávající registrační
poplatky u trvalého zařazení do importního registru u klisny na 2.500 Kč, u hřebce a valacha na 5.000 Kč, u
dočasného zařazení do dovozního registru 500 Kč.
d) ing.J.Šplíchal navrhl, aby jako vyvážení byly s okamžitou platností uzavřeny všechny chovatelské dostihy pro
importované koně (vyhrazení těchto dostihů jen pro koně českého chovu podle vzoru evropských zemí).
12. Pro volbu třetího člena Kontrolní komise byli navrženi dva kandidáti Z.Škobis a J.Dobruský ml. Hlasováním
byl třetím členem Kontrolní komise zvolen Z.Škobis (pro bylo spočítáno 74 hlasů, pro J.Dobruského ml. bylo
spočítáno 29 hlasů, 3 se zdrželi).
13. Ohledně vynucených zisků koní importovaných ze zemí mimo Evropskou unii byly prezentovány celkem 3
návrhy :
a) ponechat stávající stav (pro bylo spočítáno 9 hlasů)
b) zrušit kompletně veškeré vynucené zisky (pro byl spočítán 1 hlas)
c) zrušit vynucené zisky u těch koní, kteří jsou nebo byli do České republiky importováni bez kariéry a svou
dostihovou kariéru v České republice zahájili (pro bylo 90 hlasů) - tento návrh byl přijat.
14. Byli vyhlášeni a dekorováni vítězové šampionátů 2013 nejlepší profesionální jezdec a nejlepší trenér Jaromír
Kotásek, nejlepší amatérský jezdec Alle Loman, nejlepší amatérská jezdkyně Alena Čemusová, nejlepší žákovský
jezdec Denisa Klempířová, nejlepší majitel Stáj EURO-KOBERCE s.r.o., nejlepší český chovatel mgr.Jiří Svoboda,
vítěz Zlatého okruhu 2013 BusbyCartouche(NL).
15. Diskuze
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V diskuzi vystoupil M.Vlasák, který seznámil přítomné s tím, že občanské sdružení Český klusácký spolek bude v
roce 2014 pořádat klusácké dostihy na dostihové dráze v Praze-Velké Chuchli, má zajištěné finanční prostředky
min. na 13, event. i na 16 dostihových dnů, a to zejména z Magistrátu hlavního města Prahy. Vyslovil nesouhlas
s jakoukoli další existencí ČKA a s jejím prezentovaným trendem oddělit se jako autorita od pořádání klusáckých
dostihů, uvedl, že ČKS bude dále vyvíjet veškeré aktivity k tomu, aby MZe odebralo ČKA status oprávněného
chovatelského sdružení a předalo ho ve prospěch ČKS, event. aby se touto plemenářskou činností zabývalo
jakékoli jiné chovatelské sdružení, např.Jockey club ČR.
J.Klaubenschalk uvedll, že jeho přihláška pohledávky k insolvenčnímu návrhu J.J.N. a.s. (chovatelské prémie za
rok 2011) je oprávněná, protože své chyby v podaném Evidenčním listě chovatele později opravil. Uvedl, že je
povinností sekretariátu ČKA takové opravy provést, a současně se dotázal, zda neměla ČKA raději uhradit
zbývající přihlášené pohledávky ve výši 75.000 Kč a uvolnit si tak možnost čerpat státní prostředky.
MVDr.H.Pokorná vyzvala k odpovědi MVDr.Vojáčka, který potvrdil, že na základě výzvy Výkonného výboru ČKA
nabídl J.Balcarovi okamžitou úhradu této částky, což však J.Balcar odmítl. Ing.J.Šplíchal se k tomuto bodu dále
vyjádřil, že takový nátlak na vyplacení neoprávněných pohledávek je vydírání a jejich úhrada by vedla
k okamžitému podání dalších fiktivních pohledávek.
M.Volf seznámil valné shromáždění s odpovědí Chovatelské komise ČKA na svou žádost ponechat letos narozená
hříbata z dočasně exportovaných chovných klisen na ukrajinské půdě a pouze poštou zaslat mikročipy a
formuláře k zákrokům a dokumentaci nutné pro řádné označení a registraci těchto koní. Předseda Chovatelské
komise ČKA ing.J.Tihelka přislíbil se touto otázkou neprodleně znovu zabývat, o výsledku bude M.Volf
informován. M.Volf dále vznesl dotaz, zda pro registraci zejména trvale importovaných koní je nutná fyzická
přítomnost těchto koní na českém území. MVDr.Pokorná k tomu uvedla, že model používaný závazně např.
Jockey clubem ČR fyzickou přítomnost koní a jejich kontrolu jednoznačně požaduje, stejně tak to udává i Řád
klusácké plemenné knihy. Za Výkonný výbor ČKA přislíbili ing.J.Šplíchal a MVDr.Pokorná po projednání s Českou
plemenářskou inspekcí podat M.Volfovi závazné stanovisko.
B.Novák uvedl svou nespokojenost s propozicemi dostihů francouzských klusáků, na které ČKA zajišťuje finanční
prostředky, a dále uvedl, že pro něj přijatelným řešením je model plánovaný ČKA v této problematice pro rok
2014 - sestavení pracovní skupiny pro tvorbu těchto propozic ze zástupců stájí, které mají francouzské klusáky.
Dále uvedl, že ve spolupráci se sponzorem a se Střední školou dostihového sportu a jezdectví připravuje
praktické školení žáků této školy i dalších zájemců s francouzským lektorem v Netolicích začátkem července
2014. Současně vyzýval k jednotnému postupu a netříštění české klusácké obce na menší frakce stejně jako
někteří další diskutující, např.P.Kyzlink.
JUDr.M.Šíma uvedl, že čísla týkající se hospodaření ČKA by měla být zveřejněna, např.uvedením na internetu.
Dále připomněl, že členství v ČKA by mělo být zpoplatněno a že by tedy měly být vybírány členské příspěvky,
I.Sládková uvedla, že webové stránky ČKA potřebují modernizaci, aby umožňovaly např. online přihlašování koní.
J.Dobruský st. opakovaně uvedl, že subjekty s nevyrovnanými finančními závazky vůči ČKA by neměly dostat
prostor na valném shromáždění. Společně s J.Dobruským ml. dále uvedli, že ideálním modelem dostihové sezóny
je rozdělení proponovaných dostihových dnů mezi jednotlivé pořadatele. Na základě návrhu J.Dobruského ml.
bylo do náplně komise zřízené pro revizi Stanov ČKA zařazeno také přepracování Klusáckého dostihového řádu.
J.Kotásek připomněl nezbytnost sladit smysluplně termíny klusáckých dostihů na různých místech České
republiky pořádaných různými pořadateli.
J.Klaubenschalk vyjádřil pro budoucnost snahu o dosažení shody mezi jednotlivými subjekty působícími v oblasti
klusáckého dostihového sportu.
16. Návrhová a mandátní komise přednesla návrh usnesení (tento bod zapsali ing.M.Zemanová/ing.J.Šplíchal) :
1. Valné shromáždění (dále jen V.s.) schvaluje Návrhovou a mandátní komisi ve složení: Zemanová, Kozel,
Komlóši, Maňásková, Vojáčková, Tylč, Ledvina
2. V. s. konstatuje, že ze 125 řádných členů ČKA je 106 přítomno osobně nebo zastoupeno plnou mocí (tj. účast
84,8%)
3. V.s. schválilo předložený návrh jednání doplněný o tyto body:
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a/ snížení importních poplatků
b/ doplnění třetího člena Kontrolní komise
c/ zrušení vynucených zisků
4. V. s. bere na vědomí:
a/ zprávu o činnosti ČKA za rok 2013
b/ zprávu o hospodaření za rok 2012 a předběžnou zprávu o hospodaření ČKA v roce 2013
c/ výhled pro rok 2014 prezentovaný MVDr. Pokornou a Mgr. Svobodou
5. V .s. bere na vědomí zprávu Kontrolní komise (dále jen K. k.) s těmito závěry:
a/ K. k. doporučuje V.s. ČKA ustanovit komisi, která se bude okamžitě zabývat úpravou stanov ČKA (například
otázkou členství)
b/ K. k. doporučuje uložit VV ČKA zaujmout kladné stanovisko k vypisování a vyplácení chovatelských prémií
c/ K. k. doporučuje uložit VV ČKA okamžité řešení tzv. Zúčtovacího centra. Zatím je nefunkční
d/ K. k. doporučuje přenesení pravomocí na jednotlivé komise, především jde o TK příprava propozic, CHKřešení chovatelských otázek
e/ K. k. doporučuje VS ČKA projednat oddělení klusácké autority, která vede Plemennou knihu, vede veškerou
evidenci, zajišťuje zkoušky výkonnosti, zveřejňuje výsledky dědičnosti, pořádá výstavy a přehlídky a jedná
s nadřízenými složkami, od pořadatelů dostihů.
f/ K. k. ukládá VV ČKA svolání mimořádné valné hromady za účelem schválení nových Stanov ČKA a nového
Dostihového řádu nejpozději do poloviny března 2014
6. V.s. pověřuje MVDr. Vojáčka ustanovením komise pro zpracování nových stanov a přepracování Dostihového
řádu
7. V.s. schvaluje:
a/ snížení importních poplatků dle návrhu MVDr. Pokorné po dobu tří měsíců je stanovený poplatek za trvale
importovaného koně 5000 Kč a (u klisen bude vrácen tento poplatek po zařazení do chovu a narození hříběte), za
dočasně importovaného koně 1000 Kč
b/ zrušení vynucených zisků u koní bez dostihové kariéry
c/ třetím členem Kontrolní komise byl zvolený Zdeněk Škobis
8. V.s. ukládá VV ČKA modernizaci a aktualizaci webových stránek www.czetra.cz tak, aby odpovídaly
současným trendům a potřebám členů ČKA , byly pravidelně aktualizovány a obsahovaly i možnost online
přihlášení koní do dostihů
Návrh usnesení byl aklamací přijat (pro bylo spočítáno 80 hlasů).
17. Předsedající ukončil schůzi v 18:30
Zapsali: Pokorná/Šplíchal/Zemanová (čísla o hlasování byla oveřena u návrhové a mandátní komise)
Schválil: Výkonný výbor ČKA

Příloha : Zápis činnost KK ČKA v roce 2013
1. Na Valném shromáždění 8.12.2012, byli do KK ČKA zvoleni Mgr.Kadlec, ing.Semerád a MVDr.Vojáček. Na jednání KK ČKA byl
předsedou zvolen Mgr.Karel Kadlec.
2. Dne 25.7.2013, byl předseda KK vyzván dalšími členy KK ke svolání jednání KK a provedení kontroly hospodaření ČKA, a řešení
situace v ČKA. Rovněž byl přiložen seznam požadovaných dokladů ke kontrole.
3. Dne 24.9.2013, byla výzva ke kontrole urgována doporučeným dopisem, a kopií, na vědomí VV ČKA. Po této urgenci byly následující
doklady:
- Daňové přiznání 2012
- Rozvaha
- Přehled o finanční půjčce od Mgr.Svobody pro ČKA.
Vzhledem k tomu, že další požadované doklady předloženy nebyly považovali jsme tyto doklady za nedostatečné k provedení řádné
kontroly hospodaření a 26.9.2013 toto bylo členy KK předsedovi oznámeno písemně.
4. Dne 26.9.2013 rezignoval Mgr.Karel Kadlec na členství v KK ČKA a předsedu KK ČKA.
5. Dne 1.10.2013 došlo k jednání zbývajících členů KK a vzhledem k tomu, že není možné do KK dalšího člena kooptovat, pracovala KK
ve dvou členech. Po vzájemné dohodě byl předsedou KK zvolen MVDr.Ladislav Vojáček.
6. Dne 2.10.2013 vyzval předseda KK VV ČKA ke kontrole hospodaření za rok 2012 s termínem 16.-18.10.2013. Ke kontrole byly
požadovány následující doklady:
-Kompletní účetnictví za rok 2012, (tj.hlavní kniha, závazky a pohledávky, tj.faktury přijaté a vydané, pokladnu včetně příjmových a
výdajových dokladů, bankovní výpisy, mzdové listy, daňové přiznání včetně příslušenství.
-Doklady o případném auditu za rok 2012.
-Smlouvy o půjčkách a sponzorských darech.
-Nájemní smlouvy.
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-Pracovní smlouvy.
-Jmenovitý seznam řádných členů ČKA.
-Seznam klusáckých koní, chovných klisen a hřebců, dle majitelů k datu kontroly.
-Zápis VS za rok 2011 a 2012.
-Harmonogram provedení zkoušek výkonnosti klusáků za rok 2012.
-Evidenční listy chovatele s požadavky na výplatu chovatelských prémií a bonusů za rok 2012.
7. Dne 2.10.2013 byla VV ČKA zaslána předsedou KK, doporučeně, výzva ke svolání Valného shromáždění s termínem do 30 dnů ode dne
výzvy, s následujícím navrhovaným programem : - úprava stanov ČKA
- Zpráva VV ČKA o stavu ČKA, insolvenci a finanční situaci
- Zpráva KK ČKA o provedené kontrole hospodaření za roku 2012
- zajištění zkoušek výkonnosti klusáckých koní za rok 2013
- Zpráva VV o řešení stávající situace, konec sezóny 2013 a zajištění sezony 2014
- Diskuse
- usnesení.
Bohužel, ze zdravotních důvodů MVDr.Vojáčka, jsme po dohodě s ing.Semerádem museli přeložit kontrolu na 23.10.2013. Kontrola
hospodaření za rok 2013 bude provedena do konce února 2014.
Na žádost VV jsme souhlasili se svoláním Valného shromáždění až po skončení dostihové sezóny, ale nejpozději 14.12.2013.
Žádáme, aby tento zápis byl součástí zápisu z jednání VS ČKA ze dne 14.12.2013.
Podpisy: MVDr.Ladislav Vojáček, předseda KK ČKA, a ing.Josef Semerád, člen KK ČKA

******************************************************
Valné shromáždění České klusácké asociace
se koná dne 14.12.2013 v Jupiter Clubu
na náměstí ve Velkém Meziříčí od 12:00 h !!!!
(zveřejněno 15.11.2013)
******************************************************
KLUSÁK ROKU 2013
Výsledky ankety : 23 osob udělilo 138 bodů.

1. Charming Oreau (NL) 58 bodů (17 x 3, 3 x 2, 1 x 1)
2. Busby Cartouche (NL) 38 bodů (3 x 3, 13 x 2, 3 x 1)
3. Astra Teč 19 bodů (2 x 3, 3 x 2, 7 x 1)
4. Damalia (NL) 10 bodů (1 x 2, 8 x 1)
5. Meteor JDS 8 bodů (1 x 3, 2 x 2, 1 x 1)
6. Donadonitranss R (NL) 3 body(1 x 2, 1 x 1)
7./8. Rubby Blue/Peter Pan (F) 1 bod (1 x 1)
Body od jednotlivých trenérů :

1.Coufal: Charming - Astra - Busby
2.Dobrovolný: Charming - Busby - Damalia
3.Dobruská:Charming - Astra - Busby
4.Chrastina:Astra - Meteor - Charming
5.Kalčík: Astra - Charming - Peter
6.Klaubenschalk: Charming - Busby -Astra
7.Klvaňa: Charming - Busby - Astra
8.Kotásek: Charming - Busby - Astra
9.Lajner: Charming - Busby - Damalia
10.Laška: Charming - Meteor - Damalia
11.Loman: rozhodl se nehlasovat (je názoru, že pro svého vlastního koně nemá majitel hlasovat, a své koně považuje za nejlepší)
12.Novák: Charming - Damalia - Astra
13.Pátková:Charming - Busby - Damalia
14.Rokyta: Charming - Busby - Meteor
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15.Semerád:Charming - Busby - Damalia
16.Skladan: Busby - Charming - Astra
17.Svoboda: Charming - Busby - Rubby
18.Šamšurin: Charming - Busby - Damalia
19.Škobis : rozhodl se nehlasovat
20.Štichová:Busby - Charming - Astra
21.Štípa: Charming - Busby - Astra
22.Tihelka: Charming - Busby - Damalia
23.Vávra: Charming - Donadonitranss - Busby
24.Vinklárek: Meteor - Busby - Donadonitranss
25.Vojáček: Busby - Astra - Damalia
26.Volf : rozhodl se nehlasovat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) Metodika volby
1/ Hlasují trenéři, kteří měli v roce 2013 na české tréninkové listině min.1 dostihového koně - hlasuje 26 osob, mají přidělit celkem 156 bodů :
Coufal Ivan, Dobrovolný Jaroslav, Dobruská Jitka, Chrastina Roman, Kalčík Michal, Klaubenschalk Jindřich, Klvaňa Tomáš, Kotásek
Jaromír, Lajner Filip, Laška Jan, Loman Alle J.M., Novák Bedřich, Pátková Renata, Rokyta Lubomír, Semerád Josef, Skladan Dalibor,
Svoboda Jiří, Šamšurin Vjačeslav, Škobis Zdeněk, Štichová Marie, Štípa Ladislav, Tihelka Jaromír, Vávra Zdeněk, Vinklárek Antonín,
Vojáček Ladislav, Volf Mykola
2/ Trenér hlasuje pro tři koně z níže uvedeného seznamu kandidátů a přidělí těmto třem vybraným koním 3 2 1 bod. Podle opakovaného doporučení trenéra Volfa se
do seznamu kandidátů nezařazují dvouletí koně.
3/ Titul Klusák roku 2013 získává kůň s nejvyšším počtem bodů.
4/ Uzávěrka volby je v pátek 6.12.2013 (15:00 h), preferovanou formou je písemná volba (e-mail: trotting@czetra.cz, klusackaasociace@seznam.cz), náhradní formou je
telefonická volba.
5/ Výsledky budou zveřejněny na www.czetra.cz a vítězný kůň bude dekorován při posledním dostihovém dnu 8.12.2013
B) Kandidáti na zisk titulu Klusák roku 2013
(v abecedním pořadí, statistika roku 2013 : počet startů vítězství umístění - rekord v roce 2013 - zisk v roce 2013, všechny údaje jsou k 4.12.2013)
1. ASTRA TEČ (Up di Poggio-Alies) - 7 st 3 vít 3 um 17,5 77.600 Kč
Klisna českého chovu s nejvyšším ziskem, vítězka Letní ceny tříletých(CH) a Breeders´Crownu tříletých(CH), druhá v Jarní ceně tříletých(CH)
2. BUSBY CARTOUCHE(NL) (Juliano StarSugar Limburgia) - 12 st 8 vít 4 um 15,2 177.863,- Kč
Průběžný lídr Zlatého okruhu 2013, vítěz v Rakousku
3. CHARMING OREAU(NL) (Eilean DononOreau Hendrika) 7 st 5 vít 1 um 14,8 218.332 Kč
Vítězka Derby(CH) a jeho rozjížďky, Letní ceny čtyřletých(CH) a St.Legeru(CH)
4. DAMALIA(NL) (Opus Viervil-Victory Joe) - 8 st 4 vít 3 um 16,3 262.881 Kč
Vítězka Zimní ceny tříletých(Ch), druhá ve Velké ceně tříletých(CH), vítězka v Berlíně a dvojnásobná vítězka ve Wolveze (rozjížďka a finále Kritéria tříletých klisen)
5. DONADONITRANSS R(NL) (Ken Warkentin-The Best Fanatic) - 9 st 2 vít 4 um 17,4 71.824 Kč
Vítěz Jarní ceny tříletých(Ch), druhý v Zimní ceně tříletých(CH)
6. METEOR JDS (Eilean Donon-Margit Boko)- 5 st 1 vít 4 um 18,1 109.300 Kč
Hřebec českého chovu s nejvyšším ziskem, druhý v Derby(CH) a v St.Legeru(CH)
7. PETER PAN (F) (Kaisy Dream-Harmonie Castelets) - 16 st 4 vít 9 um 16,9 113.066 Kč
Dvojnásobný vítěz v Berlíně, dvojnásobný vítěz českých dostihů Trotteur Francais
8. RUBBY BLUE (New York Giant-Ruleta Skal) - 7 st 2 vít 4 um 18,4 66.066 Kč
Klisna českého chovu s druhým nejvyšším ziskem, vítězka Jarní ceny čtyřletých(CH), vítězka v Bratislavě, třetí v St.Legeru(CH)

***************************************************************************
******************************************************
Platební výměr pro rok 2013 - aktualizace :
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
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* registrační poplatek plemeníka/semene zařazeného do plemenitby v minulých kalendářních letech (= opakované vydání Osvědčení) :
3.600 Kč
II. DOSTIHOVÁ OBLAST
* poplatek za trvalé zařazení importovaného koně (klisny, hřebce i valacha) do registru dostihových koní 5.000,- Kč (platí po zkušební dobu
do 31.3.2014)
* poplatek za první zařazení dočasně importovaného koně do registru dostihových koní 1.000,- Kč (platí po zkušební dobu do 31.3.2014),
prodloužení v době platnosti dočasného exportního certifikátu zdarma za předpokladu, že kůň startuje od zařazení do českého dovozního
registru pouze na území České republiky (platí po zkušební dobu do 31.3.2014)
* 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 30.12.2013
Bankovní spojení ČKA :
GE Money Bank Praha 5-Zbraslav, číslo účtu 151530906/0600
Specifikace pohledávky - dlužník - částka - splatnost pohledávky
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
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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.12187 - Laška Jan - 1.040 Kč - 31.12.2012
faktura č.12239 - Laška Jan - 720 Kč - 31.1.2013
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.13046 - Laška Jan - 3.920,40 Kč - 8.3.2013
faktura č.13149 - Vlasák Martin - 1.452 Kč - 12.8.2013
faktura č.13159 - Laška Jan - 1.452 Kč - 10.9.2013
Koně uvedení v Penalizační listině s označením * nejsou v souladu se schváleným Klusáckým dostihovým
řádem součástí registru dostihových koní z důvodu zařazení majitele nebo trenéra na Seznamu dlužníků, v
Penalizační listině jsou uvedeni pouze informativně.

2/ CHOV
Dodatek PK XII. - pokračování
Zařazení klisny do chovu
1/ Florance Mükov(Raket Sund-Fidji Sund), nar.2009, od 19.12.2013 (hlášeno 19.12.2013), majitel: Irena Wolochová,
Skryje
Hlášení připuštění klisen v zahraničí v roce 2013
1/ Private Account(D)(Victor Victor-Perfect Plus), nar.1998, 28.-30.5.2013 připuštěna v Německu hřebcem Vie
Agra(US)(hlášeno 27.12.2013), majitel: Pravoslav Hykeš, Okřešice
2/ Fast Hammering(Ex Hammering-Fashin Fay), nar.1998, 7.-10.7.2013 připuštěna v Německu hřebcem Vie
Agra(US)(hlášeno 27.12.2013), majitel: Pravoslav Hykeš, Okřešice
Oprava označení ročka
1/ Gelios OV(Elio Josselyn-Guselka), nar.2012, z důvodu nepřítomnosti uváděného mikročipu byl původ koně znovu
ověřen rozborem DNA a po potvrzení identity byl kůň nově očipován a označen 20.12.2013, majitel: Sochor spol. s r.o.,
Tochovice
Dočasný import chovných klisen z Rakouska za účelem připuštění v roce 2013
1/ Wild Madness(D)(Sugarcane Hanover-Wild Honey Pie), nar.1994, majitel: JUDr.Milan Šíma, Říčany
2/ Kýza Skree(Uronometro-Kitty Royal),nar.1997, majitel: Jaroslav Dobrovolný,Střelice
3/ Lady Malhana(A)(Malhana Sascha-Selina P), nar.1997, majitel: Oskar Tylč, Mohelno
4/ Lolo Tilly(A)(Super Tilly-Merrild Diamond), nar.2005, majitel: Sofie Štulíková, Moravský Krumlov
5/ Newsflash(S)(Smasher-Nice and Easy), nar.1997, majitel: Oskar Tylč, Mohelno
6/ Tootsie Rich(D)(Super Arnie-Alljay Hanover), nar.2001, majitel: Oskar Tylč, Mohelno
7/ Kanjer BD(NL)(Cobra Lobell-Aafke Buitenzorg), nar.1993, majitel: Jiří Svoboda, Ostrava
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8/ Queen Mum(D)(King Pine-Impish Crown), nar.2002, majitel: Jiří Svoboda, Ostrava
9/ Top Palema(D)(Alf Palema-Lotsa Pasta), nar.2001, majitel: Jiří Svoboda, Ostrava
10/Forza Diamond(D)(Diamond Way-Fluvana), nar.1997, majitel: Jiří Svoboda, Ostrava
11/Alies(D)(Allison Hollow-Snack Time), nar.199, majitel: Jiří Svoboda, Ostrava
12/Ruleta Skal(Sabath-Rotfeder), nar.1998, majitel: Jiří Svoboda, Ostrava

3/ KONĚ
Změna majitele formou prodeje
1/ Diogen(UA)(Idalo-Dion OM), nar.2009, 11.11.2013 (hlášeno 4.12.2013), nový majitel: Jürgen Dünzl, Straubing, GER
2/ Florance Mükov(Raket Sund-Fidji Subd), nar.2009, od 19.10.2013(hlášeno 9.12.2013), nový majitel: Irena
Wolochová, Skryje
3/ True Man Skree(Air Step-True Skree), nar.2009, od 5.12.2013(hlášeno 10.12.2013), nový majitel: Dobromila
Talafantová, Prštice
4/ Klinda Skree(Air Step-Kitty Royal), nar.2009, od 5.12.2013(hlášeno 10.12.2013), nový majitel: Dobromila
Talafantová, Prštice
5/ Libanon(Giorgio D-Lass Susie), nar.2000, od 30.10.2013(hlášeno 10.12.2013), nový majitel: Tereza Matoušová, ZlínJižní svahy
6/ On Air of Iceberg(Västerbo Yuppie-Otherwisemeadow), nar.2004, od 8.12.2013(hlášeno 11.12.2013), nový majitel:
Denisa Klempířová, Doksany
7/ Peršan(Ex Hammering-Perzia Vin), nar.2003, od 11.12.2013 (hlášeno 11.12.2013), nový majitel: SŠDSJ Velká
Chuchle, Praha 5
8/ Zorka(Orlík-Zunny Boko), nar.2012, od 9.12.2013 (hlášeno 12.12.2013), nový majitel: Jiří Tihelka, Strážnice
9/ Qwantanamera(SF)(Barbeque-Charming Kemp), nar.1998, od 9.12.2013(hlášeno 12.12.2013), nový majitel: Oskar
Tylč, Mohelno
10/ Sandonora F(NL)(Keller Lobell-Kandanora F), nar.2000, od 2.12.2013(hlášeno 18.12.2013), nový majitel: JK Mustang
o.s., Velké Bílovice
11/ Elfin(Ultra Yankee-Eris), nar.2003, od 10.2.2013(hlášeno 18.12.2013), nový majitel: Petra Růžičková, Praha 4
12/ Havana(Ex Hammering-Harena), nar.2003, od 20.12.2013(hlášeno 23.12.2013), nový majitel: Ivana Štefková,
Svárov
Změna majitele formou pronájmu
1/ Orlík(NL)(Incredible Crafts-Wilma Oostland), nar.1997, od 1.1.2014 (hlášeno 14.12.2013), nájemce: Ivan Coufal,
Květná
1/ Zazazoo(NL)(Passing Renka-Inside), nar.2006, od 20.12.2013 (hlášeno 20.12.2013), nájemce: Jaromír Kotásek,
Ratíškovice
Kastrace
1/ Diogen(UA)(Idalo-Dion OM), nar.2009, 22.11.2013, majitel: Jürgen Dünzl, Straubing, GER
2/ Fish and Chips(Chips and Fish-Forza Diamond), nar.2011, 6.12.2013(hlášeno 8.12.2013), maj.: JS Konsorcium
3/ Quatro Fit (Orlík-Qwantanamera), nar.2011, 6.12.2013(hlášeno 8.12.2013), maj.: JS Konsorcium
4/ Zephir Medo(NL)(Super Arnie-Naander Medo), nar.2006, 6.12.2013(hlášeno 8.12.2013), maj.: JS Konsorcium
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5/ Libanon(Giorgio D-Lass Susie), nar.2000, datum neuvedeno(hlášeno 10.12.2013), majitel: Tereza Matoušová, ZlínJižní svahy
6/ True Man Skree(Air Step-True Skree), nar.2009, datum neuvedeno(hlášeno 10.12.2013), majitel: Dobromila
Talafantová, Prštice
7/ Klinda Skree(Air Step-Kitty Royal), nar.2009, datum neuvedeno(hlášeno 10.12.2013), majitel: Dobromila Talafantová,
Prštice
Trvalý export
1/ Diogen(UA)(Idalo-Dion OM), nar.2009, 11.11.2013 (hlášeno 4.12.2013), Německo, majitel: Jürgen Dünzl, Straubing,
GER
Dočasný export
1/ Abetka TF(UA) (Idalo-Queen de Nganda), nar.2010, od 12.12. 2013 do 12.2.2014 (hlášeno 3.12.2013), Německo
(účel-dostihy), majitel: Sochor spol. s r.o.
2/ Poesia Baciata(I) (Yankee Slide-Cher OM), nar.2009, od 12.12. 2013 do 12.2.2014 (hlášeno 3.12.2013), Německo
(účel-dostihy), majitel: Sochor spol. s r.o.
Podle telefonického sdělení německého pořadatele v Berlíně-Mariendorfu dne 10.12.2013 v 19:15 h byla
uzávěrka OSK pro klisny Abetka TF(UA) a Poesia Baciata(I) dne 10.12.2013 v 11:00 h, bez platných
exportních dokladů je nemůže přijmout do dostihu, proto byla platnost dokladů požadovaná písemně
trenérem/majitelem koní až od 12.12.2013 změněna na 10.12.2013 a doklady nutné pro start koní v Německu
byly německé autoritě i pořadateli zaslány.
3/ Damalia(NL)(Opus Viervil-Victory Joe), nar.2010, od 10.12.2013 do 31.1.2014 (hlášeno 9.12.2013), Německo (účeldostihy), majitel: Stáj EURO-KOBERCE s.r.o.
4/ Vancho de Ba(F)(Sancho Panca-Noda Josselyn), nar.2009, od 16.12.2013 do 31.12.2013 (hlášeno 11.12.2013),
Německo (účel-dostihy), majitel: FVE-Relay-JO Levín
5/ Buffalo Joy(D)(Castleton Magic-Cheerina), nar.2002, od 16.12.2013 do 31.12.2013 (hlášeno 11.12.2013), Německo
(účel-dostihy), majitel: FVE-Relay-JO Levín
6/ Busby Cartouche(NL)(Juliano Star-Sugar Limburgia), nar.2008, od 16.12.2013 do 31.1.2014 (hlášeno 11.12.2013),
Rakousko(účel-dostihy), majitel: S.Gloria
7/ Zazazoo(NL)(Passing Renka-Inside), nar.2006, od 16.12.2013 do 31.1.2014 (hlášeno 11.12.2013), Rakousko(účeldostihy), majitel: Stáj Jokr
8/ Meteor JDS(Eilean Donon-Margit Boko), nar.2009, od 16.12.2013 do 31.1.2014 (hlášeno 11.12.2013), Rakousko(účeldostihy), majitel: SJINV.com
9/ No-Shpa(RU) (Power to Charm-Norma), nar.2010, od 23.12. 2013 do 12.2.2014 (hlášeno 12.12.2013), Německo
(účel-dostihy), majitel: Sochor spol. s r.o.
10/ Charming Oreau(NL)(Eilean Donon-Oreau Hendrika), nar.2009, od 27.12.2013 do 31.1.2014 (hlášeno 23.12.2013),
Německo (účel-dostihy), majitel: Stáj EURO-KOBERCE s.r.o.
11/ Reve de l'Odon(F)(Fighter Horse-Etonnante Fany), nar.2005, od 1.1.2014 do 31.12.2014 (hlášeno 31.12.2013),
Francie (účel-dostihy), majitel: Ecurie des Sables, Francie
Dočasný export - prodloužení
1/ Tilbury(F) (Kasting d'Urzy-Joscanita), nar.2007, dočasný export prodloužen do 31.12.2014 (hlášeno 10.12.2013),
Rakousko (účel-dostihy), majitel: M.Klausner, Ravelsbach, AUT
Úhyn
1/ Mirage Dakota(NL)(Nevele Impuls-Floor Buitenzorg), nar.1995, 2.12.2013(hlášeno 18.12.2013), majitel: Markéta
Báliková, Ostrava
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4/ MAJITELÉ/JEZDCI/TRENÉŘI
(od 1.12.2013, předchozí stav publikován ve Věstnících 2013)
Registrované dostihové stáje a dostihoví koně 2013
Samohýl Těškovice - Lumius
Stáj Jokr - vyřazení koně Zazazoo(NL) od 20.12.2013
Kora Ratíškovice - zařazení koně Zazazoo(NL) od 20.12.2013
Tréninková listina 2013
Svoboda Jiří - zařazení koně Lumius od 3.12.2013

5/ DOSTIHY
*************************************************************************************************
Oficiální přepočítací kurs UET pro rok 2014
1 EUR = 27,60 Kč
1 Kč = 0,0362 EUR
Kompletní tabulka přepočítání měn obdržená 23.12.2013 ze sekretariátu UET byla ihned zveřejněna v nabídce
Download.

*************************************************************************************************
Uzávěrka přihlášek/škrtání významných dostihů let 2014-2016
posunuta na 31.1.2014 (24:00 h) !!!
Z důvodu výrazné úpravy výše poplatku za zařazení importovaného do dovozního registru
dostihových koní platné a účinné od 15.12.2013 je letošní uzávěrka přihlášek ročků, přihlášek
koní českého chovu do Breeders'Crownů a škrtání tříletých a čtyřletých koní z významných
dostihů 2014-2015 posunuta do 31.1.2014 (24:00 h). Seznamy platně přihlášených koní a další
informace budou proto zveřejněny ve Věstníku 1/2014 !!!
*************************************************************************************************
PMU-dostihové dny ve Wien-Krieau
Termín konání : 1.1.2014 - 13.1.2014 - 28.1.2014
Při každém dostihovém dni bude uspořádáno více PMU-dostihů s cenou 5.500 EUR, z toho vždy 1 dostih
Trotteur Francais.
Další podrobnosti včetně propozic dostihů jsou již k dispozici na www.krieau.at.

*************************************************************************************************
PMU-dostihové dny v Berlíně-Mariendorfu
Termín konání : 2.1.2014 a 16.1.2014
Při každém dostihovém dni bude uspořádáno 8 PMU-dostihů s cenou min.7000 EUR, z toho vždy 2 dostihy
Trotteur Francais.
Pro každého startujícího koně je garantována peněžitá cena min. 100 EUR bez ohledu na jeho umístění, a to s
výjimkou koní umístěných na 1. - 5. místě.
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Majiteli koně je v případě startu jeho koně při obou PMU-dostihových dnech vyplácen příspěvek na dopravu ve
výši 150 EUR (doprava ze vzdálenosti 100 km a více).
Za každého koně startujícího v dostizích Trotteur Francais je navíc majiteli vyplácen speciální příspěvek 300
EUR.
Další podrobnosti včetně propozic dostihů jsou již k dispozici na www.berlintrab.de.

*********************************************************************Kvalifikace v roce 2013
8065/8.12./Velká Chuchle/Euforia(NL) - Lajner F. - 1:24,6/1670 m
8066/11.12./Levín/Vancho de Ba(F) - Kalčík M. - 1:22,2/2100 m
*****************************************************************************************************************

Výsledky kontroly medikace 2013
Vyšetřením následujících vzorků v mezinárodně akreditované laboratoři nebyla prokázána přítomnost
zakázaných látek :
14.7.2013/Slušovice/Zlatý okruh I.(SD) - Busby Cartouche(NL)
24.8.2013/Praha/Jarní cena čtyřletých(CH) - Rubby Blue
24.8.2013/Praha/Jarní cena tříletých(CH) - Donadonitranss R(NL)
12.10.2013/Praha/Letní cena tříletých(CH) - Astra Teč
12.10.2013/Praha/Breeders'Crown pětiletých a starších(CH) - Ocean Al
10.11.2013/Praha/Prix du Trotteur Francais X. - Ramree(F)
10.11.2013/Praha/Velká cena tříletých(CH) - Doutje(NL)
10.11.2013/Praha/Středoevropská cena (SD) - Busby Cartouche(NL)
10.11.2013/Praha/XXI.České klusácké derby(CH) - Charming Oreau(NL)
24.11.2013/Praha/Velká cena dvouletých(CH) - Beautiful Yankee(RU)
24.11.2013/Praha/Zimní cena tříletých(CH) - Damalia(NL)
Další odebrané vzorky zatím bez obdrženého výsledku :
8.12.2013/Praha/Prix du Trotteur Francais XIV. - Peter Pan(F)
8.12.2013/Praha/Velká cena KR Ostrava-Zlatý okruh VI.(SD) - Charming Oreau(NL)

*************************************************
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