
Věstník 2/2011 (únor) 

  

OZNÁMENÍ  

Seznam dlužníků k 28.2.2011 - 1.část  

Záporné zůstatky zúčtovacího centra z roku 2010 

dosud neuhrazené (vyúčtování rozeslána k 20.1.2011) : 

Červinka Milan 7.238 Kč 

Hračková Jana 2.648 Kč 

Kretzer Jana 8.004 Kč 

Lajner Jindřich 130 Kč 

Laška Jan 18.416 Kč 

 
Platební výměr ČKA pro rok 2011 - 1.část : 
 (ke všem poplatkům se připočítává 20% DPH) 

  
I. Dostihová oblast   

a) registrace dostihové stáje : 1.200 Kč 
b) registrace dostihového koně do 28.2./po 28.2. : 240 Kč / 600 Kč 
c) první vydání trenérské nebo jezdecké licence : 1.200 Kč 
d) trenérská licence do 28.2./po 28.2. : 600 Kč / 1.200 Kč 
e) jezdecká licence do 28.2./po 28.2. : 600 Kč / 1.200 Kč 
f) změna u koně (změna majitele, kastrace, zařazení do chovu aj.) 
hlášená po zákonem stanoveném termínu 5 pracovních dní : 240 Kč   

II. Chovatelská oblast   

a) selekční poplatek pro první zařazení hřebce fyzicky přítomného na 
českém území do plemenitby ( = první vydání Osvědčení) : 14.400 Kč 
b) selekční poplatek pro první zařazení hřebce používaného pouze formou 
spermatu do plemenitby v ČR (= první vydání Osvědčení) : 6.000 Kč 
c) registrační poplatek plemeníka/semene zařazeného do plemenitby v ČR 
v minulých kalendářních letech (= opakované vydání Osvědčení) : 3.600 
Kč 
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Zápis z jednání Výkonného výboru ČKA dne 2.2.2011 
 
Přítomni : Jelínková, Kalčík, Pokorná, Svoboda, Šplíchal 
 
1. VV jednomyslně jmenoval prezidentem ČKA mgr.Jiřího Svobodu, viceprezidentkou 
JUDr.Kláru Jelínkovou a výkonným manažerem MVDr.Helenu Pokornou.  
2. VV rozdělil svým členům kompetence a stanovil některé oblasti jejich působení :  
a) JUDr.Klára Jelínková – aktualizace a přepracování základních dokumentů ČKA (Stanovy 
ČKA, Dostihový řád), záležitosti legislativy ČKA 
b) Jiří Šplíchal – oblast klusáckého chovu, kontakt s Chovatelskou komisí 
c) Michal Kalčík – technické záležitosti v oblasti klusáckých dostihů (dozor nad stavem 
dráhy, kontakt s provozovatelem areálu, kontakt se Sportovně-technickou komisí) 
d) MVDr.Helena Pokorná – organizačně-administrativní zajištění chodu sekretariátu ČKA 
3. VV jmenoval předsedou Sportovně-technické komise ing.Petra Malíka a předsedou 
Chovatelské komise Davida Čablu. VV pověřil výkonného manažera projednat s předsedy 
komisí převzetí jejich funkce a zažádat je o jmenné sestavení jednotlivých komisí (předloží 
Výkonnému výboru) a vytvoření základních dokumentů pro jejich činnost.  
4. VV projednal několik alternativních návrhů ohledně složení a působnosti Disciplinární 
komise a jejich definitivní podobu odložil na své příští zasedání. 
5. VV pověřil JUDr.Jelínkovou vytvořit ve spolupráci s výkonným manažerem Jednací řád 
VV (pracovně-organizační řad). 
6. VV pověřil výkonného manažera vytvořením pracovně-organizačního řádu sekretariátu 
ČKA. 
7. VV projednal a schválil první části Platebního výměru pro rok 2011 – poplatky při vydání 
Osvědčení plemenného hřebce a poplatky při registraci dostihových stájí, dostihových koní a 
vydávání licencí. V této souvislosti požádal VV Chovatelskou komisi o zpracování 
dlouhodobého projetku na zkvalitňování českého klusáckého chovu mj.i formou 
odstupňováním poplatků v chovatelské oblasti.  
8. VV stanovil první registrační termín na 28.2.2011 (registrace dostihových stájí a 
dostihových koní a žádosti o vydání licencí). VV rozhodl zatím nevyžadovat lékařské 
osvědčení o zdravotní způsobilosti pro jízdu v dostizích při podání žádosti o jezdeckou 
licenci, protože se znovu pokusí najít pojišťovnu, která by jezdce pojistila a která by zřejmě 
při jejich pojištění lékařské potvrzení vyžadovala.  
9. VV byl seznámen s nevyrovnanými finančními závazky některých subjetků vůči ČKA – v 
této souvislosti uložil výkonnému manažerovi vypracovat Seznam dlužníků ČKA a zveřejnit 
ho na internetových stránkách ČKA. Za poslední závazný termín pro uhrazení těchto závazků 
bez následných postihů a penalizace stanovil VV poslední den aktuálního kalendářního 
měsíce, tedy 28.2.2011.  
10. VV projednal žádost MVDr.Ladislava Vojáčka o licentaci plemenného hřebce Valley 
Guardian(US) pro rok 2011, seznámil se s dodanou dokumentací a uložil provozovateli 
hřebce doplnit dále uvedené dokumenty, po jejichž obdržení provede Chovatelská komise 
ČKA kontrolu hřebce a jeho licentaci : 
a) čtyřgenerační původ stvrzený v originále autoritou vývozní země 
b) dostihovou kariéru stvrzenou v originále autoritou vývozní země 
c) Průkaz koně 
11.VV se zabýval některými negativními jevy v českém klusáckém chovu a pověřil 
Chovatelskou komisi zpracováním metodického návodu, jak těm jevům zabránit.  
12.VV apeloval na své členy využívat k vzájemné komunikaci co nejvíce elektronickou poštu, 
aby pak osobní jednání mohla probíhat podle stanoveného připraveného programu. 
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Zapsaly : Pokorná/Jelínková. 
 
 
Zápis z jednání Výkonného výboru ČKA dne 24.2.2011 
Přítomni : Jelínková, Kalčík, Pokorná, Svoboda Omluven : Šplíchal 
 
1. VV konstatoval, že jednání s provozovatelem areálu v Praze-Velké Chuchli nepokročilo, a 
že zajištění základních atributů sezóny 2011 zůstává v tomto období prioritním úkolem 
(smlouva s TMM, ekonomické zabezpečení). 
2. VV obdržel 22.2. od jmenovaného předsedy Sportovně-technické komise ing.Petra Malíka 
potvrzení o převzetí funkce a návrh složení komise : Jindřich Klaubenschalk, Jan Zágler, 
Josef Kotouč, Michal Palkovský, Petr Nowicki. VV toto složení komise schválil a na výzvu 
ing.Malíka stanovil pro STK první konkrétní úkoly : 
a) k zahájení dostihové sezóny 2011 (s největší pravděpodobností 2.4.) zkompletovat 
Dostihový řád - tedy probrat jeho aktuální znění a zatím alespoň ty nejzávažnější odstavce 
předložit VV k aktualizaci. Předpokládáme, že v průběhu sezóny 2011 pracovní skupina pod 
vedením JUDr.Jelínkové vytvoří návrh kompletního znění nového DŘ, který by prošel 
schválením STK i VV a poté byl vydán i tiskem, ale to je záležitost dlouhodobá, v tutu chvíli 
na prahu nové sezóny by bylo potřeba zaktualizovat ty nejzávažnější body. 
b) v souvislosti s DŘ se na STK obrací VV se stejným očekáváním i ohledně Doplňujících 
ustanovení, Organizačních opatření a Sankčního/kaučního řádu (na schůzi VV prezentován 
požadavek zvýšit sankce udělované ve výši 200 Kč dvojnásobně)  
c) velmi závažným bodem je požadavek od VV pro STK vytvořit několik návrhů možných 
modelů propozic nahrazujících časový handicap (plnohodnotné řešení, protože všichni koně 
včetně starých musí mít možnost startů min.2 x měsíčně, ve kterých budou mít reálnou šanci 
uspět).  
d) další tři podněty dodal pan Kalčík :  
** kontrola medikace - zveřejnit přesná pravidla a kritéria jednotlivých přípravků (po vzoru 
Jockey club), hodně lidí na každou "prkotinu" nezve veterináře, tudíž musíme mít veřejně 
přístup k seznamu zakázaných látek a jejich povolených hodnot. 
** zjednodušení (a tím pádem zlevnění) legislativy pro starty koní českých majitelů v 
zahraničí 
** pro funkci rozhodčích co nejvíce využívat nezaujaté a osvědčené osoby, které rovněž 
vykonávají funkce pro JC 
e) v souvislosti s personálním obsazením DK by VV uvítal, kdyby STK navrhla nové osoby 
pro role dostihových funkcionářů a s rozhodčími v průběhu sezóny pracovala, aby způsob 
rozhodování byl jednotný a správný  
f) předání žádostí nových uchazečů o licence dostihových jezdců : Libor Šindar (profesionál),  
amatérští jezdci - ing.Zemanová, Zbyněk Stískal (od pana Vinklárka), Jaromír Vytiska a Erika 
Doležalová (od stáje Racing Team Blatnice), Lukáš Bříza (od pana Lašky).  
g) předpokládáný začátek sezóny je 2.4. - VV vážně zvažuje nový možný model časového 
harmonogramu dostihových dnů - místo zatím většinou aplikovaných 3 dny - pauza - 3 dny 
pravidelný režim 2 dny - pauza - 2 dny (z důvodu vyšší početní účasti koní v dostizích), VV 
by rád znal názor STK na tento model  
h) vytvoření základních dokumentů pro činnost STK 
 
3. MVDr.Pokorná seznámila členy VV s výsledky jednání všech uznaných chovatelských 
sdružení ve Slatiňanech 23.2.2011. 
4. Pan Šplíchal předložil členům VV návrh sankčních opatření pro chovatelskou oblast, 
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vzhledem k nepřítomnosti pana Šplíchala odložil VV jejich projednání na své příští zasedání. 
5. JUDr.Jelínková předložila členům VV sumarizaci současného stavu legislativy týkající se 
Disciplinární komise s některými návrhy na její úpravu. Po delší diskusi se VV přiklonil k 
modelu, který kopíruje působení a práci DiK v rámci Jockey clubu s některými modifikacemi. 
Za členy DiK bude jmenováno v předstihu cca 10 osob, které odsouhlasí své členství v komisi 
a přijmou povinnost předložené případy řešit. Pro každý konkrétní případ pak jmenuje VV z 
těchto 10 osob 4 členy aktuálně činné DiK, kteří daný případ vyřeší. Komplexní přepracování 
legislativy DiK je součástí náplně činnosti pracovní skupiny pod vedením JUDr.Jelínkové, 
která postupně aktualizuje všechny základní dokumenty ČKA tak, aby zejména nové Stanovy 
mohly být schváleny valným shromážděním konaným bezprostředně po skončení dostihové 
sezóny 2011.  
 
Zapsaly : Pokorná, Jelínková. 
 
Jednací řád Výkonného výboru ČKA 
 
1. Výkonný výbor ČKA (dále jen VV) se skládá z 5 členů s celkovým počtem 5 hlasů. 
Jednání VV je kompetentní k přijímání rozhodnutí, je-li přítomna nejméně nadpoloviční 
většina hlasů, tedy 3 hlasy, a to jak při jednání ústním tak písemném.  
 
2. V čele VV stojí prezident ČKA, kterého členové Výkonného výboru jmenují ze svého 
středu. Členové VV dále jmenují ze svých členů viceprezidenta ČKA, který zastupuje 
prezidenta v případě, že prezident nemůže vykonávat svou funkci nebo z jejího výkonu 
odstoupil. Do funkce výkonného manažera je jmenován člen VV, který je vedoucím 
pracovníkem sekretariátu ČKA.  
 
3. Řádné jednání VV se uskutečňuje v zásadě v pravidelných 4-6 týdenních intervalech, v 
případě potřeby častěji. Výkonný manažer je povinen zabezpečit, aby o konkrétním termínu 
řádného jednání VV byli všichni jeho členové prokazatelně informováni v předstihu 
minimálně 5 pracovních dní. Jednání VV probíhá podle předem stanoveného programu.  
 
4. Každý člen VV má právo zažádat prezidenta o mimořádné svolání VV, který o termínu 
jednání rozhodne.  
 
5. Rozhodování VV je možné také formou písemných vyjádření. Každý člen VV je povinen 
do 3 dnů od prokazatelného obdržení podnětu dodat své písemné vyjádření, pokud tak 
neučiní, na jeho další vyjádření ke konkrétní otázce nebude brán zřetel. 
 
6. Každý člen VV má právo předložit svůj podnět k vyjádření VV, a to písemnou formou do 
sekretariátu ČKA, výkonný manažer je povinen zabezpečit, aby nejpozději do 2 pracovních 
dní od prokazatelného obržení podnětu o něm byli informováni všichni členové VV, a to 
písemně v obsahově nezměněné podobě.  
 
7. Jakékoli rozhodnutí VV je platné, pokud se pro něj vyjádří většina členů, kteří se nevzdali 
své rozhodovací pravomoci. V případě rovnosti hlasů je hlasem rozhodujícím hlas prezidenta. 
 
8. Každý člen VV je povinen se zúčastnit jeho ústního jednání, v případě závažných důvodů k 
neúčasti je oprávněn dodat své písemné vyjádření k jednotlivým bodům programu.  
 
9. Při rozhodování o případu, jehož předmětem je osoba v příbuzenském či u ČKA formálně 
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doloženém pracovním vztahu se členem VV nebo jehož předmětem je kůň v majetku člena 
VV nebo v majetku dříve uvedené osoby, je tento člen VV povinen vzdát se své rozhodovací 
pravomoci, odstoupit z jednání a bez výzvy se k případu ani nevyjadřovat (pro vyloučení 
osobní zainteresovanosti). 
 
10.Rozhodovací pravomoc nemá ten člen VV, který má v době rozhodování nevyrovnané 
finanční závazky vůči i ČKA, u kterých vypršela doba jejich splatnosti. 
 
11.Z jednání VV tvoří jeho pověřený člen zápis, který je povinen do 3 pracovních dní od dne 
jednání dodat v písemné formě k autorizaci těm členům VV, kteří se jednání osobně 
zúčastnili. Připomínky a úpravy zápisu jsou tito členové VV povinni dodat zapisovateli 
písemně obratem, max.do 2 pracovních dnů od obdržení, aby upravený zápis mohl být před 
zveřejněním znovu rozeslán k autorizaci. 
 
12. Kompetence jednotlivých funkcionářů VV: prezident zastupuje ČKA ve vnějších 
kontaktech, při uzavírání smluv a na mezinárodním poli. Výkonný manažer zajišťuje vlastní 
organizačně-technický provoz sekretariátu ČKA podle postupů a metodik schválených VV. 
 
13. Na zasedání VV dne 2.2.2011 byl do funkce prezidenta ČKA jmenován mgr.Jiří Svoboda, 
do funkce viceprezidenta JUDr.Klára Jelínková a do funkce výkonného manažera 
MVDr.Helena Pokorná. 

 CHOV  

K 19.2.2011 byla vydána Osvědčení plemenného hřebce pro působení v 
klusácké plemenitbě v roce 2011 pro t yto hřebce :  
 
a) přirozená plemenitba  
1/ Chips and Fish(US) - mgr.Jiří Svoboda, Bravantice - od 1.2.2011  
2/ Aristote(F) - mgr.Jiří Svoboda, Bravantice - od 16.2.2011 (max.10 připuštěných 
klisen, cena dohodou) 
3/ Valley Guardian(US) - MVDr.ing.Ladislav Vojáček, Mysločovice - od 
16.2.2011 - stanoviště : Bravantice 
4/ Orlík(NL) - mgr.Karel Kadlec, Praha - od 1.2.2011 - stanoviště : Lysá nad 
Labem 
5/ Raket Sund(S) - ing.Vladimír Müller, Praha - od 1.2.2011 
6/ Kavaljer Hornline(S) - Pravoslav Hykeš, Okřešice - od 15.2.2011 
7/ Fazimo(D) - JUDr.Milan Šíma, Hořejší Krušec - od 15.2.2011 
8/ Steakhouse(US) - JUDr.Milan Šíma, Hořejší Krušec - od 19.2.2011 
 
b) umělá inseminace  
1/ Prakas(US) - mgr.Jiří Svoboda, Bravantice - od 1.2.2011 
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