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Věstník 3/2013

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 :

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

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

Dne 28.3. obdržel Výkonný výbor ČKA od Výboru ČKS následující e-mailovou zprávu : 
****************************************************************************************************************** 

Dobrý den,

vzhledem k zásadním připomínkám, které jste nám poslali 26. března, je zřejmé, že smlouva o spolupráci při pořádání klusáckých dostihů
v Praze v námi navržené podobě podepsána nebude. Z časového hlediska je rovněž jasné, že dostihová sezóna nezačne 6. dubna.

Žádáme tedy o odstranění následujících dokumentů z vašich internetových stránek:

-          návrh smlouvy o spolupráci při pořádání klusáckých dostihů v Praze,

-          předběžná  termínová  listina pořadatele klusáckých dostihů v Praze,

-          návrh propozic. 

S pozdravem 

Klára Jelínková 

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

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.
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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.
 
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
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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)
 
 
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
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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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
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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 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. 



Download

file:///D|/Downloads/svestnik32013.htm[4.4.2013 21:20:52]

 
S pozdravem 
 
Petr Drahoš
ředitel TMM s.r.o.
 
****************************************************************************************************************** 

V nabídce Propozice jsme zveřejnili obdržený návrh propozic klusáckých dostihů od ČKS.

*****************************************************************************************
  
Návrhy 3 dokumentů doručených od ČKS k rukám ČKA (Organizační opatření pořadatele dostihů
Český klusácký spolek, Návrh změn Klusáckého dostihového řádu, Smlouva o spolupráci při
pořádání dostihů v Praze mezi ČKS a ČKA) - výkonný výbor ČKA obdržené návrhy projednává a své
vyjádření zveřejní v nejbližší možné lhůtě
 
 *****************************************************************************************

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 s celkovou cenou 50.000 Kč a více jsou startovní čísla přidělována losováním mezi všemi koňmi, v
klasických a ročníkových dostizích a dostizích Breeders Crownu 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 osk-ceklus@seznam.cz.
16. Úhrada zápisného do dostihů a dostihových poplatků a výplata dostihových výher probíhá bezhotovostně na
základě vyúčtování, které bude vyhotoveno v zásadě vždy po třech uspořádaných dostihových dnech.
17. Výplata výher z dostihů Trotteur Francais probíhá 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 z klasických dostihů (Velká cena dvouletých, Jarní cena tříletých, Jarní cena
čtyřletých, Velká cena tříletých, Klusácké Derby, Saint Leger) probíhá po obdržení státní dotace na zajištění
kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti klusáka za rok 2013.
18. Sankce uložené dostihovou komisí při dostihových dnech pořádaných ČKS jsou splatné do 14 dnů ode dne
jejich uložení 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.
19. 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.
20. 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. 
21. Kromě předepsané výstroje podle § 227 Klusáckého dostihového řádu musí mít jezdci v dostihu také
ochrannou vestu odpovídající normě EN 13158 nebo EC 1621-2.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. Jezdec koně diskvalifikovaného v průběhu dostihu je povinen ihned po vyvěšení čísla svého koně opustit s
maximální opatrností startovní pole a poté 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. 
26. 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
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vybraného ke kontrole medikace.
27. 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.
28. Dostihová komise rozhodne o protestu podaném před dostihovým dnem nebo během dostihového dne
nejpozději do skončení tohoto dostihového dne. 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. 
29. 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.
30. 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.
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.
 

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. 
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AUTOSTART:
 

* 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) dráhy hned za reklamními panely) a to v pořadí od koní
startujících z nejvzdálenější mety po koně startující z mety první v příslušném rozestupu 
* jezdci sledují i koně startující z jiných met a přizpůsobují rychlost pohybu a polokruh otočky tak, aby všichni
jezdci měli možnost regulérně na metu najet (koně z poslední mety měli čas na metu dojet) 
* obecně se jezdci najíždějící na mety řídí pokyny startéra a podle zavádějícího koně na první metě 
* 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 zavádějícíkoně 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
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* 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
* nevybavenost ochrannou vestou  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 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
 
******************************************************************************************************************

ZMĚNY KLUSÁCKÉHO DOSTIHOVÉHO ŘÁDU 
 

Klusácký dostihový řád se mění takto:

 
1. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:
"19a
Pro klusácké dostihy pořádané Českým klusáckým spolkem se ustanovení § 15 až 19 nepoužijí. Namísto nich se
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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.".
******************************************************************************************************************

SMLOUVA MEZI ČKS A ČKA

 

Smlouva o spolupráci při pořádání klusáckých dostihů v Praze
kterou uzavřeli

 
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
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 v rozsahu minimálně 14 dostihových dnů.
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 této smlouvy.
5. ČKS se zavazuje
a) nejpozději do 3 pracovních dnů po podpisu této smlouvy předat ČKA návrh dostihových funkcionářů pro rok 2013
pro závodiště v Praze  Velké Chuchli,
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b) nejpozději do 3 pracovních dnů po podpisu této smlouvy dne předat ČKA návrh organizačních opatření
pořadatele pro rok 2013 pro závodiště v Praze  Velké Chuchli,
c) nejpozději do 3 pracovních dnů po podpisu této smlouvy dne předat ČKA návrh propozic pro první část sezóny
v Praze  Velké Chuchli a dále vždy nejpozději 21 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 3 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 3 pracovních dnů od obdržení návrhu organizačních opatření pořadatele pro rok 2013 pro závodiště
v Praze  Velké Chuchli ze strany ČKS tento návrh schválit,
c) nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení návrhu propozic ze strany ČKS tento návrh schválit.
7. 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.
8. ČKA návrh podle bodu 7 schválí a zveřejní nejpozději do 7 pracovních dnů od jeho obdržení od zástupců ČKS a
ČKA
9. ČKS a ČKA se dohodly, že u dostihů pořádaných Českým klusáckým spolkem v roce 2013 na závodišti v Praze -
Velké Chuchli bude projednávat odvolání podané proti rozhodnutí dostihové komise a z vlastního podnětu nebo
podnětu dostihové komise projednávat přestupky proti dostihovému řádu odvolací komise. Složení a pravidla
fungování odvolací komise jsou upraveny v organizačních opatřeních pořadatele  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, kromě dostihů s dlouhodobými přihláškami
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 budou součástí organizačních opatření pořadatele - ČKS.
13. ČKA nejpozději do 3 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.
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 nejpozději jeden den před
konáním dostihového dne ČKS. Příjmy z distribuce dostihového programu náleží ČKA.
21. ČKS nejpozději do 24 hodin po skončení dostihového dne předá ČKA dostihové protokoly a dostihovou zprávu,
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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, funkční a plně nabité 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 28. únor 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 touto smlouvou dohodnutý podíl ve výši 87,5 % z
celkové výše poplatků podle bodu 23.
25. ČKA nejpozději do 15. listopadu 2013 předá ČKS vyúčtování poplatků uvedených v bodě 23 vyúčtovaných v
období 1. březen až 31. říjen 2013.
26. ČKA na základě faktury vystavené ČKS převede na účet ČKS touto smlouvou dohodnutý podíl ve výši 87,5 % z
celkové výše poplatků podle bodu 25. V případě, že žádný jiný pořadatel kromě ČKS neuspořádá v době od 1. ledna
do 31. října 2013 žádný klusácký dostih, ČKA na základě faktury vystavené ČKS převede na účet ČKS 12,5 %
z celkové výše poplatků podle bodu 23 a 100 % celkové výše poplatků podle bodu 25.
27. ČKA sdělí ČKS celkovou výši dotace z dotačního titulu "Podpora příslušnému uznanému chovatelskému
sdružení na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti klusáka" za rok 2013, popřípadě celkovou výši
dotace obdobného dotačního titulu, pokud by byl v roce 2013 označen jinak, nejpozději do 3 pracovních dnů od
převedení 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 (Velká cena dvouletých, Jarní cena tříletých, Jarní cena čtyřletých, Velká
cena tříletých, Klusácké Derby, Saint Leger) 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 podíl z celkové výše subvence podle bodu 30
odpovídající podílu dostihů Trotteur Francais uspořádaných ČKS k celkovému podílu dostihů Trotteur Francais
uspořádaných v ČR v roce 2013. 
32. Dostihové ceny za dostihy Trotteur Francais budou vyplaceny ze strany ČKS nejpozději do 5 pracovních dnů po
převedení subvence podle bodu 31 na účet ČKS.
33. Pro splatnost faktur vystavených podle této smlouvy se sjednává lhůta 14 dnů od data obdržení faktury. Za
termín provedení platby se považuje datum odepsání platby z bankovního účtu ČKA.
34. Pokud není platba faktury 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.
35. V případě porušení smluvních povinností sjednaných v bodech 5, 6, 8, 13 až 28, 30 a 31 této smlouvy, přísluší
druhé smluvní straně smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení sjednané smluvní povinnosti.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech každý s platností originálu, z nichž ČKS obdrží 1 výtisk a ČKA
obdrží 1 výtisk.  
 
 



Download

file:///D|/Downloads/svestnik32013.htm[4.4.2013 21:20:52]

 
Český klusácký spolek - Martin Vlasák, předseda
Česká klusácká asociace - Ing.Jiří Šplíchal, prezident, 
MVDr. Helena Pokorná, sekretář 
 
 
 
V Praze dne             ..
 
 
Příloha: termínová listina klusáckých dostihů pořádaných ČKS v roce 2013 v Praze
 
1. 6.4. sobota - Dubnová cena (I. + II.k.), Trotteur Francais 1 
2. 20.4. sobota - Přípravná cena 3letých, Přípravná cena 4letých, Zlatý okruh 1  Cena Flinta 
3. 4.5. sobota - Cena Sabbatha, Trotteur Francais 2
4. 18.5. sobota - Jarní cena 3letých, Jarní cena 4letých, Zlatý okruh 2  Cena Primátora
5. 1.6. sobota  Cena Vatagy, Trotteur Francais 3
6. 29.6. sobota - Velká cena Vlasty Buriana, Trotteur Francais 5 
7. 14.7. neděle - Letní cena 3letých, Letní cena 4letých, Zlatý okruh 4 - C.Gellérta 
8. 27.7. sobota - Velká cena amatérů, Trotteur Francais 6
9. 10.8. sobota - Zlatý okruh 5  Cena Fidji Sund, Trotteur Francais 7
10. 24.8. sobota - Rozjížďky Derby, Trotteur Francais 8
11. 7.9. sobota - Derby, Zlatý okruh 6  Střeodevropská cena,Velká cena 3letých., Cena Labirinta, Amazonky
12. 21.9. sobota  Breeders Crown 2 letých (1670 m), Breeders Crown 3letých (1670 m), Breeders Crown 4letých
(2180 m), Breeders Crown pětiletých a starších (2180 m), Trotteur Francais 9 
13. 5.10. sobota - Saint Leger, Zlatý okruh 7  Cena Greyhounda 
14. 2.11. sobota - Zlatý okruh 8  Cena Prezidenta, Velká cena 2letých, Zimní cena 3letých, Cena mladých jezdců  
 
***************************************************************************************** 
Dne 18.3.2013 v 08:26 h byl e-mailem doručený následující Otevřený dopis k situaci (zaslán odesílatelem panem
J.Balcarem i dalším zástupcům ČKA i ČKS) : 
 
Vážený pane prezidente,
 
s rozporuplnými pocity vnímám stávající situaci a jednání, jež ji provází. Dle Vašeho ujištění ze dne 13.3. jsem měl
za to, že Vaše strana akceptuje veškeré naše požadavky, ovšem z dalších komentářů mám i nadále pocit, že se
někteří Vaši exponenti, významně spjatí s minulým období, nedokáží od osobní zášti distancovat a svým přístupem
a prezentovanými obstrukčními zásahy situaci i nadále komplikují. Proto zcela zásadně prohlašuji, že nedojde-li
nejpozději do termínu mého návratu ze zahraničí (7.4.) k uzavření platné smlouvy o vzájemné spolupráci a
organizačním zajištění dostihové sezóny 2013, zastavím bez dalšího své exponování se ve věci koncepčního
zajištění financování klusáckého dostihového provozu pro rok 2013 a roky následující. Budu mít za to, že Váš
přístup vytváří a bude i trvale vytvářet atmosféru plnou záště, arogance a intrik, jak tomu bylo v minulosti, a tohoto
modelu se za sebe účastnit odmítám. Popřeju Vám však mnoho úspěchů k tomu, abyste letošní dostihovou sezónu
zvládli a to lépe nežli tu předchozí. A máte-li jiného partnera (což někteří Vaši přívrženci skrytě prohlašují), který je
ochoten dostihy (v Chuchli) pořádat, pak si jej važte - lépe nežli nás.
S přáním hezkého dne J. Balcar
 
 
Poznámka: máte-li zájem na pozitivním řešení Vašich právních caus, zejména pak situace kolem probíhajícího
insolvenčního řízení, pak, prosím, ve vlastním zájmu kontaktujte JUDra. Topinku
*****************************************************************************************
Dne 17.3.2013 ve 23:49 h byl e-mailem doručen Návrh smlouvy mezi ČKS a ČKA a Organizační opatření pořadatele
dostihů ČKS. Dne 18:3.2013 v 08:45 h byl e-mailem doručen návrhy změn Klusáckého dostihového řádu v
návaznosti na návrh Organizačních opatření pořadatele dostihů ČKS.
 
*****************************************************************************************

Zápis z jednání mezi ČKA a ČKS dne 13.3.2013
 

(zástupci ČKS dodají své připomínky k zápisu později,
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účastníci jednání za ČKA zápis odsouhlasili)
ČKS zveřejnilo svou verzi zápisu na svých interentových stránkách k 21.3.2013.. 

 

Přítomni za ČKA: ing.J.Šplíchal, mgr.K.Kadlec, Z.Vávra, MVDr.H.Pokorná
Přítomni za ČKS: J.Balcar, M.Balcarová, ing.S.Froňková, PhD., JUDr.K.Jelínková, M.Vlasák, M.Volf
 
1/ Pan Balcar uvedl, že je připraven dostihy v Praze v roce 2013 zajistit za předpokladu splnění 3 bodů ze strany ČKA a že pokud je ČKA
nebude akceptovat, nebude se on dále v pořádání dostihů v Praze angažovat:
I. ČKA nebude do pořádání dostihů ČKS nijak zasahovat, tj. do termínové listiny, propozic dostihů, řídících a odvolacích orgánů
II. ČKA coby mezičlánek obdrží státní dotace na pořádání dostihů, z Francie příspěvek na dostihy Trotteur Francais a vybere poplatky za
registrace stájí, koní a vydání licencí, a tyto prostředky okamžitě převede na účet ČKS
III. ČKA zajistí svou součinnost při zajišťování dostihového programu a ČKA uzavře s ČKS písemnou smlouvu, protože ČKS nemá důvěru ve
splnění podmínek ze strany ČKA
 
2/ Ing.Šplíchal uvedl, že ČKA se všemi body souhlasí s tím, že ze strany ČKS bude uspořádáno min.14 dostihových dnů v Praze a že
prostředky ze státních dotací a z Francie budou převedeny po jejich obdržení na základě daňového dokladu vystaveného ČKS. Všechny
prostředky obdržené v době splatnosti daňových dokladů za registrace dostihových stájí, dostihových koní a vydání licencí budou převedeny
na účet ČKS postupně, po každém uspořádaném dostihovém dni, na základě daňového dokladu vystaveného ČKS. 
 
3/ Po první části jednání cca v 17:40 h pan Balcar a paní Balcarová odešli. 
 
4/ V dalším jednání se zástupci ČKS na požadavek ČKA zavázali zaslat návrh smlouvy mezi ČKA a ČKS v písemné podobě do 17.3.2013 a ve
stejném termínu také své konkrétní požadavky na úpravu Dostihového řádu formou Doplňujících ustanovení a Organizační opatření
pořadatele dostihů. K 20.3.2013 pak dodají rozpis významných dostihů s bližší informací, do kdy a které dostihy jsou znovuotevřeny pro koně
škrtnuté po 27.3.2012, a také dodají propozice pořádaných dostihů do 1.6.2013. ČKA se zavázala poskytnout ČKS seznam osob využívaných
v posledním roce pro funkce dostihových rozhodčí, na základě kterého předloží ČKS svůj seznam, v případě nově zařazených osob provede
jejich přezkoušení Sportovně-technická komise ČKA. 
 
5/ K žádosti zástupců ČKA o zveřejnění telefonického spojení na ČKS uvedli zástupci ČKS, že ho zveřejňovat nebudou a že dávají k dispozici
svou zveřejněnou e-mailovou adresu.
 
6/ K dotazu zástupců ČKA o zveřejnění veterinárních podmínek účasti na dostizích pořádaných ČKS uvedli zástupci ČKS, že o jejich stanovení
bylo zažádáno. 
 
7/ K dotazu zástupců ČKA o zohlednění termínu mezinárodních dostihů 7.9.2013 v Budapešti uvedli zástupci ČKS, že z jejich členů do
Budapešti nikdo jet nechce a že rozhodně nikomu nebudou bránit, aby se dostihů v Budapešti v tomto termínu zúčastnil. 
 
8/ Zástupci ČKA a ČKS si odsouhlasili model spolupráce při výrobě dostihového programu, kdy se ČKA zavázala dodat vytisklé podklady
z databáze (startovní listiny dostihů, výsledky dostihů) bezplatně v běžném nákladu cca 100 ks na 1 dostihový den. Ing.Froňková uvedla, že
prostředky získané z prodeje programu budou krýt náklady na tisk těchto materiálů. 
 
9/ Zástupci ČKS dále uvedli, že nechtějí respektovat Seznam dlužníků ČKA, protože nevyrovnané závazky vůči jinému subjektu je nezajímají,
stejně tak jako mezinárodně používaná pravidla v této oblasti mezi dostihovými a pořadatelskými autoritami. Zástupci ČKA uvedli, že v souladu
s Dostihovým řádem subjekty uvedené na Seznamu dlužníků automaticky vypadávají z databáze ČKA, a nejsou tedy registrováni. 
 
10/ Zástupci ČKS vznesli požadavek na obdržení kopií všech registrací stájí, koní a licencí, k čemuž se ČKA zavázala. Zástupci ČKS dále
požadovali všechny hlášené změny, které jsou však pravidelně zveřejňovány bezprostředně po jejich obdržení ve Věstníku na internetových
stránkách ČKA, s čímž zástupci ČKS souhlasili.
 
11/ K dotazu zástupců ČKS ohledně chovatelských prémií a bonusů zástupci ČKS uvedli, že je vypsané nemají a vypisovat že je nebudou, že
ve svých dostizích vypisují prémie majitelské
. 
12/ Na dotaz zástupců ČKA, co ještě musí ČKA splnit, aby ČKS zahájil pořádání dostihů v Praze prvním dostihovým dnem 6.4.2013, bylo
sděleno zástupci ČKS, že podepsat společnou smlouvu mezi ČKS a ČKA, která bude obsahovat body dnes projednané. Jedná se o jedinou
podmínku. Dále bylo zástupci ČKS sděleno, že ještě ČKS musí podepsat smlouvu s TMM, kterou mají předjednanou, a jak sdělil pan Volf,
účastník jednání s ředitelem P.Drahošem, je možné ji podepsat ihned. 
 
13/ K dotazu zástupců ČKS ohledně provádění kontroly medikace v dostizích uvedli zástupci ČKA, že pravidla UET stanovují odběr v min.10%
pořádaných dostihů a že provedení kontroly medikace je v kompetenci pořadatele. Ing.Froňková uvedla, že náklady by měl nést ten subjekt,
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který dostává státní dotace na pořádání dostihů. 
 
Zapsali : Pokorná, Šplíchal 
*************************************************************************************************
Aktualizace 6.3.2013 (15:30 h) :
Na základě dnes obdržených návrhů od ČKS pro setkání s ČKA, konkrétně šlo o data 13.3. nebo 14.3 nebo 15.3. zvolil
Výkonný výbor ČKA termín nejbližší, tedy 13.3.2013. 
*************************************************************************************************
K rukám předsedy STK ing.Petr Malíka byl doručen ze strany ČKS návrh na členy této komise : JUDr.Klára Jelínková,
Michal Palkovský, Alena Čemusová, Vladislav Štípa, Petr Nowicki.
************************************************************************************************* 

Komuniké Výkonného výboru ČKA z 6.3.2013 

 
Výkonný výbor ČKA se dodatečně omluvil z jednání navržených zástupci ČKS ve dnech 27.2.2013 nebo 1.3.2013 a
požádal zástupce ČKS o schůzku v týdnu od 4. do 8 března 2013. Zatím se však nepodařilo dojednat vzájemně
přijatelný termín. Výkonný výbor ČKA deklaruje, že je stále připraven vyjít maximálně vstříc požadavkům ČKS, jak
to bylo schváleno na jednání Výkonného výboru ČKA dne 24.2.2013 (viz zápis níže).
Výkonný výbor ČKA dále informuje, že zástupci ČKS si dne 5.3.2013 vyžádali sestavy pro tvorbu propozic, které jim
byly zaslány obratem. Výkonný výbor ČKA sděluje, že po dodání závazné termínové listiny dostihů na závodišti
v Praze  Velké Chuchli, jejichž pořadatelem bude ČKS, a předložení návrhu propozic ze strany ČKS budou
Výkonným výborem ČKA projednány termíny dalších dostihových dnů ostatními subjekty, které projevily zájem o
jejich pořádání. Definitivní termínová listina klusácké dostihové sezóny 2013 bude tedy schválena a zveřejněna po
doručení návrhů ze strany ČKS, protože návrhům od ČKS je VV připraven podřídit návrhy od ostatních
pořadatelských subjektů. 
Výkonný výbor ČKA dále oznamuje, že v letošním roce již opakovaně jednal se zástupci Ministerstva zemědělství
ČR ohledně výše a termínů poskytnutí státních dotací na provoz ČKA v roce 2013 a že navzdory komplikacím
způsobeným zahájením insolvenčního řízení proti ČKA na návrh společnosti J.J.N., a.s. (člen představenstva pan
Michal Kalčík) jako insolvenčního navrhovatele s dalšími dvěma uváděnými věřiteli ing.Michaelou Zemanovou a
JUDr.Klárou Jelínkovou budou příslušné žádosti o jejich vyplacení podány ČKA v předepsaných termínech.
 
Za Výkonný výbor ČKA
ing.Jiří Šplíchal, prezident 
 
****************************************************************************************************************** 

Dne 2.3.2013 se členové VV ČKA opožděně omluvili Výboru ČKS za neúčast na schůzce v minulém týdnu, a
požádali písemně Výbor ČKS o domluvu na novém termínu, nejlépe v nadcházejícím týdnu 4. - 8.3.2013.

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

 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 
III. VŠEOBECNÁ OBLAST 
* poplatek za pozdní hlášení změny: 500 Kč 
* prodloužení dočasného exportního certifikátu v době jeho platnosti: bezplatně
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Všechny poplatky podléhají zákonné sazbě DPH 21%. 
Formuláře jsou ke stažení v nabídce Download. 

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

Seznam dlužníků ČKA - nevyrovnané pohledávky ČKA po splatnosti evidované k 31.3.2013

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

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.12106 - Šíma Milan - 2.880 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.12203 - Šíma Milan - 8.880 Kč - 31.12.2012

faktura č.12248 - Vlasák Martin - 5.184 Kč - 31.1.2013

faktura č.13025 - EURO-KOBERCE s.r.o. - 5.808 Kč - 22.2.2013

faktura č.13019 - Sochor spol. s r.o. - 22.506 Kč - 22.2.2013

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.13064 - EURO-KOBERCE s.r.o. - 4.549,60 Kč - 25.3.2013

faktura č.13066 - Jelínková Klára - 16.335,- Kč - 28.3.2013
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fatkura č.13067 - J.J.N. a.s. - 2.032,80 Kč - 29.3.2013

faktura č.13070 - Bábíček Zdeněk - 6.534,- Kč - 29.3.2013

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

 2/ CHOV

PLEMENÍCI

Platné Osvědčení pro použití plemenného hřebce v klusácké plemenitbě v roce 2013 již bylo vydáno pro 7
hřebců (uvedeni ve Věstníku 2/2013)

8/ Orlík(NL)(Incredible Crafts-Wilma Oostland), nar.1997, od 27.3.2013 (hlášeno 26.3.2013), provozovatel Ivan Coufal,
Květná, připouštěcí poplatek neuveden  

PLEMENNÉ KLISNY

Zařazení klisny do chovu

1/ Déja Vu(D) (Sugar Candor-Apocalypse Now), nar.2006, od 10.3.2013 (hlášeno 11.3.2013), připuštěna 2.5.2012 Love
You(F), majitel: Alle Loman, Praha 8

Hlášení připuštění klisen v roce 2012 (dodání zahraničního připouštěcího lístku)

1/ Vataga (UA) (Gusar-Vengriya), nar.2006, připuštěná 23.2.2012 hřebcem Montpellier(I) - připuštění hlášeno 6.3.2013,
nájemce: Sochor spol. s.ro., Tochovice

2/ Gordost (UA) (Gumin-Grigoletta), nar.2002, připuštěná 21.2.2012 hřebcem Password(F) - připuštění hlášeno 6.3.2013,
nájemce: Sochor spol. s r.o., Tochovice

3/ Unita Turgot(CZ*) (Gai Brillant-Aladdin Hill), nar.2008, připuštěná 22.4.2012 hřebcem Grafik(UA) - připuštění hlášeno
27.3.2013, nájemce: Sochor spol. s r.o., Tochovice

Hlášení chovatelského výsledku z připuštění v roce 2012 - živě narozené hříbě (dodání růžové kopie českého
připouštěcího lístku, resp.ekvivalentní části zahraničního připouštěcího lístku)

1/ VESTFALIA, nar.9.1.2013, Montpellier(I)-Vataga(UA), ryzka, klisna, chovatel Sochor spol. s.r.o., Tochovice (hlášeno
10.3.2013 - Identifikační karta neobdržena)

2/ GERMES, 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)

4/ ...................., 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, nar.14.3.2013, Grafik(UA)-Unita Turgot(CZ*), hnědák, hřebec, chovatel Sochor spol. s.r.o., Tochovice
(hlášeno 27.3.2013 - Identifikační karta neobdržena)

Hlášení chovatelského výsledku z připuštění v roce 2012 jiného než živě narozené hříbě (dodání růžové kopie
českého připouštěcího lístku)

1/ Loran(RU) (Fail As-Lyushel), nar.2007, připuštěná 29.3.2012 hřebcem Steakhouse(US), 20.2.2013 mrtvě narozené
hříbě-hřebeček, tmavý hnědák (hlášeno 6.3.2013)

2/ Made for Me(S)(Super Arnie-Smokin Lady) , nar.2004, připuštěná 20.6.2012 hřebcem First Lavec(S), jalová (hlášeno
13.3.2013)
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3/ Enterprise (Killy Lobell-Esset D.K.), nar.1996, připuštěná 10.7.2012 hřebcem Baltic Speed(US), jalová (hlášeno
13.3.2013)

4/ Raissa du Roumois(F)(Biesolo-Concorde Amour), nar.2005, připuštěná 12.5.2012 hřebcem Uronometro(I), jalová
(hlášeno 13.3.2013)

3/ KONĚ

Změna majitele formou prodeje 

1/ Romelus Way(D) (Titan Way-Sydney Rome), nar.2007, od 28.2.2013(hlášeno 6.3.2013), nový majitel: Simona
Rejnková, Světlá nad Sázavou

2/ Fever Misi (Fazimo-Fontána Misi), nar.2007, od 9.3.2013 (hlášeno 18.3.2013), nový majitel: Pichler Jan, Sušice

3/ Quick Pine(Chips and Fish-Queen Mum), nar.2010, od 17.3.2013 (hlášeno 22.3.2013), nový majitel: J.J.N. a.s., Praha 4

Změna majitele formou Čestného prohlášení 

1/ Orion Marko (Sabbath-Otilda Staro), nar.2010, od 18.3.2013 (hlášeno 26.3.2013), nový majitel: Petra Hrušovská,
Petřvald

Jiná změna - zatím neprovedena z důvodu nedodání předepsaných podkladů  

1/ Lollo Axe(I) (Love You-Osia Pegaso), nar.2005, změna označena jako jiná (blíže neuvedeno), datum změny neuvedeno
(hlášeno 18.3.2013), původní majitel: Nadační fond Kůň pro zdraví, Praha 8, nový majitel: J.O.Bianka - útulek pro koně,
Žireč (průkaz koně nepřiložen) - formulář Hlášení změny vrácen k doplnění. 22.3.2013 doplněn druh změny (dar) a datum
proběhnutí změny (14.3.2013), stále chybí Průkaz koně. Průkaz koně dodán 28.3.2013, kůň je valach, chybí hlášení
kastrace.  

Pronájem koní

1/ Saga(F) (Bon Conseil-Heure Precise), nar.2006, od 1.3. do 31.12.2013 (hlášeno 4.3.2013), nájemce: Ewa Kaluza,
Wroclaw, Polsko

2/ Veine Barbes(F) (Jardy-Jeine Barbes), nar.2009, od 9.2.2013 (hlášeno 12.3.2013), nájemce: Ivan Coufal, Květná

3/ Quido z Lišic (Chips and Fish-Quansana EAM), nar.2011, od 9.2.2013 (hlášeno 12.3.2013), nájemce: Ivan Coufal,
Květná

4/ Orlík(NL) (Incredible Crafts-Wilma Oostland), nar.1997, od 25.3.do 31.12.2013 (hlášeno 26.3.2013), nájemce: Ivan
Coufal, Květná

5/ Only Charm(F) (Coktail Jet-Dacelle), nar.2002, od 23.2. do 30.9.2013 (hlášeno 27.3.2013), nájemce: Dietmar Schluz,
Kirburg, Německo

Dočasný export

1/ Saga(F) (Bon Conseil-Heure Precise), nar.2006, od 1.3. do 31.12.2013 (hlášeno 4.3.2013), Polsko, nájemce: Ewa
Kaluza, Wroclaw (účel-dostihy) 

2/ Tilbury(F) (Kasting d'Urzy-Joscanita), nar.2007, od 5.3. do 31.12.2013 (hlášeno 10.3.2013), Rakousko, majitel:
Manfred Klausner, Minichhofen (účel-dostihy)

3/ Kaizer Jamacan(S)(Rotation-Champagne Royale), nar.2007, od 18.3. do 30.4.2013 (hlášeno 18.3.2013), Rakousko,
majitel: mgr.Jiří Svoboda, Ostrava (účel-dostihy)

4/ I Can Fly Diamant(D)(Prakas-Starlight Vixi), nar.2004, od 18.3. do 30.4.2013 (hlášeno 18.3.2013), Rakousko, majitel:
mgr.Jiří Svoboda, Ostrava (účel-dostihy)

5/ Only Charm(F) (Coktail Jet-Dacelle), nar.2002, od 23.2. do 30.9.2013 (hlášeno 27.3.2013), Německo, nájemce:
Dietmar Schluz, Kirburg, Německo (účel-chov)

Trvalý export

1/ Alies(D) (Allison Hollow-Snake Time), nar.1999, od 5.3. 2013 (hlášeno 11.3.2013), Rakousko, nájemce: mgr.Jiří
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Svoboda, Ostrava

2/ Déja Vu(D) (Sugar Candor-Apocalypse Now), nar.2006, od 17.3.2013 (hlášeno 17.3.2013), Německo, majitel: Alle
Loman, Praha 8

Trvalý import

1/ Elodie Venus(A)(Carnarvon Hall-Elinda), nar.2010, od 26.3.2013 (hlášeno 26.2.2013), Rakousko, majitel: J.J.N. a.s.,
Praha 4

2/ Ustang du Moulin(F)(Beautiful Somolli-Dafra), nar.2008, od 26.3.2013 (hlášeno 26.2.2013), Franice, majitel: J.J.N. a.s.,
Praha 4

Kastrace koní 

1/ Manboy(S) (Flirtin Man-Sweet Cindy), nar.2009, 5.3. 2013 (hlášeno 6.3.2013), majitel: mgr.Jiří Svoboda, Ostrava  

2/ Lumius (Chips and Fish-Laika Boshoeve), nar.2011, 5.3.2013 (hlášeno 6.3.2013), majitel: mgr.Jiří Svoboda, Ostrava  

3/ Orion Marko (Sabbath-Otilda Staro), nar.2010, datum kastrace neuvedeno (hlášeno 26.3.2013), majitel: Petra
Hrušovská, Petřvald

Porážka koní 

1/ Lovely Rose (S) (Carlisle-Prim Freight), nar.1994, 18.3.2013(hlášeno 26.3.2013), majitel: JUDr.Milan Šíma, Říčany

Úhyn, utracení  

1/ Bosna Skal (Sabbath-Birken Skal), nar.1997, 2.3.2013 (hlášeno 12.3.2013), majitel: Helena Vojáčková, Vyškov

 

4/ MAJITELÉ/JEZDCI/TRENÉŘI (aktualizace 26.3.2013)

Registrované dostihové stáje a dostihoví koně 2013

AGRO Vojáček - Arnika V

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), Le Grand Cheval(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

JS Konsorcium - I Can Fly Diamant(D), The Generals Wish(D), Kaizer Jamacan(S), Box Wine(S), Tacene(F), 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

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)
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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)

PRDUCH Club Stržiště - Suzi BN, Karel CZ(A)

Racing Team Blatnice - Champion J'Ami, Tadeáš Best

Rokyta advokát Bílovec - Expert(A), Sněženka

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 Hanka - Santiago, Elefanda, Hajnej Poggi

Stáj Jokr - Zazazoo(NL)

Stáj Květná - Generál, Gilli, Gesy, Glejdy, Veine Barbes(F), Quido z Lišic

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

Stáj Tečovice - Alpro Teč, Salet Teč, Astra Teč, Samba Teč, Split America Teč, Athos

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)

Trotalet.com - Nino Hammering, Elisabeth

Trot Centre Alet - Crazy Madonna(S), 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 není registrován

Doručené žádosti o registraci dostihové stáje a dostihových koní 2013

J.O.Levín-Sládek&Partners - Quick Pine
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Lukas - Coca(A)

Sochor spol. s r.o. - **Uvea Star(F), Poesia Baciata(I), Pushinka(RU), Pas Sans Toi, Radius(UA), Italianec(UA), *Beautiful
Yankee(RU), *Gliptika(RU), *No-Shpa(RU), *Gotika(RU), *Rapida(RU)

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)

Stall Iceberg - Västeras JK, Onward Iceberg, Odds Eagle IceB

Pozn. Označení * znamená, že zatím není doložen uváděný pronájem koní, označení ** znamená, že uváděný
importovaný kůň není registrován 

Vydané licence 2013

Trenéři A - Coufal Ivan, Dobrovolný Jaroslav, Chrastina Roman, Jurkiewicz Patrik, Kalčík Michal, Klaubenschalk Jindřich,
Kotásek Jaromír, Svoboda Jiří, Štípa Ladislav, Tihelka Jaromír, Vávra Zdeněk, Vinklárek Antonín

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

Jezdci amatéři - Dobruský Josef, Dobruský Josef ml., Hykeš Pravoslav, Chrastina Jaroslav, Jelínková Klára, Jungmannová
Pavla, Klvaňa Tomáš, Křížková Darina, Maňásková Štěpánka, Novák Bedřich, Pokorná Helena, Rokyta Lubomír, Rokytová
Helena, Semerád Josef, Skladan Dalibor, Stískal Zbyněk, Štichová Marie, Tvrzová Alena, Veselý Petr, Vojáček Ladislav,
Vojáčková Zuzana, Vorlická Stanislava, Vytiska Jaromír, Zemanová Michaela, Zmeko Peter

Doručené žádosti o vydání licence 2013

Trenéři A - Loman Alle, Šamšurin Vjačeslav, Volf Mykola

Trenéři B - Laška Jan

Jezdci profesionální - Laška Jan, Šamšurin Vjačeslav, Volf Mykola, Volf Marina, Volf Elena

Jezdci amatéři - Balucha Ján, Bříza Lukáš, Loman Alle, Sahligerová Zuzana, Vachata Luboš, Vlasák Martin 

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

Kalčík Michal - Quick Pine - od 17.3.2013

 

5/ DOSTIHY (aktualizace 26.3.2013)

První kvalifikace v roce 2013

8001/23.3.2013/Velká Chuchle - Costa WS(NL)/am.Semerád - 1:25,0/1670 m

Veterinární podmínky pro účast koní na dostizích v Rakousku

Pro každého koně musí být předložen doklad o negativním vyšetření na infekční anemii koní (Coggins test) ne starší 12
měsíců, doklad o platné vakcinaci proti chřipce koní (základní očkování - dvě injekce v odstupu 21-90 dní, poté každých
max.12 měsíců revakcinace) a dokument Veterinární informace potvrzený Státní veterinární správou (předepsaný
dokument EU pro pohyb registrovaných koní v rámci EU) - v případě nedodržení může být majitel penalizován sankcí min.
40 EUR a koně nemusí být připuštěni ke startu (www.aroc.at).

Upozornění na dostihy v Rakousku - Magna Racino, Ebreichsdorf

Na www.aroc.at naleznete termínovou listinu dostihových dnů v rakouském Ebreichsdorfu, první předsunutý
zvláštní klusácký dostihový den mají o Velikonočním pondělí 1.4.2013.
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Na www.aroc jsou také zveřejněny propozice 10 dostihů pro tento den se zajímavými cenami od 1.500 EUR do
2.800 EUR.

NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Přihlášky do dostihů s výjimkou dostihu č.5 se přijímají v pondělí 18.3.2013 (8-10 h) a oznámení startujících

koní v pondělí 25.3.2013 (8-10 h) !!!

Upozornění na PMU-dostihy v Německu, Berlin-Mariendorf !!!

Na www.berlintrab.de naleznete propozice zajímavě dotovaných dostihů při PMU-dostihovém dni 8.3.2013.  

Dlouhodobé přihlášky do českých dostihů (aktualizace 22.3.2013)

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, Breeders'Crownu tříletých I. a
Breeders'Crownu tříletých II., k 5.3.2013 byla škrtnuta z Jarní ceny čtyřletých 2014, Derby 2014 a St.Legeru 2014.

K 17.3.2013 klisna Quick Pine převedena na majitele J.J.N. a.s., dostihová stáj J.O.Levín-Sládek&Partners.

 

Předběžná termínová listina klusáckých dostihů 2013 pořadatele klusáckých dostihů v
Praze - Českého klusáckého spolku 
 
 
** 1/ 6.4. sobota - Praha - Dubnová cena (I. + II.k.), TF1 
 
** 2/ 20.4. sobota - Praha - Přípravná c.3letých, Přípravná c.4letých, ZO1 - C.Flinta 
 
** 3/ 4.5. sobota - Praha - Cena Sabbatha, TF2
 
** 4/ 18.5. sobota - Praha - Jarní cena 3letých, Jarní cena 4letých, ZO2 - C.Primátora
 
** 5/ 1.6. sobota - Praha - C.Vatagy, TF3
 
** 6/ víkend 15./16.6. - Závodiště na Moravě - ZO3 - C.Tilherra, TF4
(jiný pořadatel než ČKS)
 
** 7/ 29.6. sobota - Praha - Velká cena Vlasty Buriana, TF5  
 
** 8/ 14.7. neděle - Praha - Letní cena 3letých, Letní cena 4letých, ZO4 - C.Gellérta 
 
** 9/ 27.7. sobota - Praha - Velká cena amatérů, TF6
 
** 10/ 10.8. sobota - Praha - ZO5 - C.Fidji Sund, TF7
 
** 11/ 24.8. sobota - Praha - Rozjížďky Derby, TF8
 
** 12/ 7.9. sobota - Praha - Derby, ZO6 - Střeodevr.,VC 3l., C.Labirinta, Amazonky
 
** 13/ 21.9. sobota - Praha - BC 2 letých, BC 3letých, BC 4letých, BC5+, TF9  
 
** 14/ 5.10. sobota - Praha - Saint Leger, ZO7 - C.Greyhounda 
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** 15/ víkend 19./20.10. - Závodiště na Moravě - TF10 (jiný pořadatel než ČKS)
 
** 16/ 2.11. sobota - Praha - ZO8 - C.Prezidenta, VC 2letých, Zimní c.3letých, Cena 
mladých jezdců 
 

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

Ve středu 20.3.2013 (15:29 h) byl e-mailem doručen tento návrh od ČKS :
 
 
PROPOZICE DOSTIHŮ POŘÁDANÝCH ČKS
 
Škrtání z dostihů s dlouhodobým zápisným pořádaných ČKS, dohlášení do dostihů s dlouhodobým zápisným
pořádaných ČKS, oznámení startujících koní:
osk-ceklus@seznam.cz 
 
Propozice dostihů s dlouhodobým zápisným 2013 Praha  Velká Chuchle
 
18.5. Jarní cena tříletých (CH)  100 000 Kč, pro 3leté klusáky, 1670 m, autostart, majitelská prémie 10 000 Kč
1. zápisné k 15.4. 2 000 Kč
OSK k 13.5. 2 000 Kč
Do 15.4. je možné dohlásit koně, kteří byli původně přihlášeni, ale škrtnuti po 27.3.2012.
 
18.5. Jarní cena čtyřletých (CH)  100 000 Kč, pro 4leté klusáky, 1670 m, autostart, majitelská prémie 10 000 Kč
1. zápisné k 15.4. 2 000 Kč
OSK k 13.5. 2 000 Kč
Do 15.4. je možné dohlásit koně, kteří byli původně přihlášeni, ale škrtnuti po 27.3.2012.
 
7.9. Velká cena tříletých (CH) - 100 000 Kč, pro 3leté klusáky, 2180 m, autostart, majitelská prémie 10 000 Kč
1. zápisné k 15.4. 1 000 Kč
2. zápisné k 16.7. 1 000 Kč
OSK k 2.9. 2 000 Kč
Do 15.4. je možné dohlásit koně, kteří byli původně přihlášeni, ale škrtnuti po 27.3.2012.
 
7.9. Klusácké Derby (CH)  300 000 Kč, pro 4leté klusáky kvalifikované v rozjížďkách. 2180 m, autostart, majitelská prémie 30 000 Kč.
Základní podmínkou pro postup do finále je dokončení rozjížďky. Do finále postupují 3-4 nejlépe umístění koně z každé rozjížďky (dle počtu
rozjížděk), počet startujících ve finále bude doplněn na 10 dalšími koňmi podle nejlepších časů, kterých tito koně dosáhli v rozjížďkách. Koně
postupující do finále na základě času (nikoli umístění) obdrží nejvyšší startovní čísla (budou seřazeni podle svých časů z rozjížděk). Pokud
rozjížďku dokončí méně než 4 koně, postupují do finále nejlépe umístění a počet startujících bude doplněn na celkový počet 10 podle
dosažených časů. V případě rovnosti časů rozhoduje vždy los. Podle výsledku rozjížděk bude sestaveno pořadí trenérů, v jakém si budou
vybírat startovní čísla do finále (trenér vítězného koně z nejrychlejší rozjížďky si vybírá startovní číslo jako první, po něm trenér vítězného koně
ze druhé nejrychlejší rozjížďky atd.) 
1. zápisné k 15.4. 2000 Kč
2. zápisné k 16.7. 4000 Kč
OSK k 19.8. 6000 Kč.
Do 15.4. je možné dohlásit koně, kteří byli původně přihlášeni, ale škrtnuti po 27.3.2012.
 
21.9. Breeders Crown dvouletých (CH)  60 000 Kč, pro 2leté klusáky českého chovu, 1670 m, autostart 
1. zápisné k 15.4. 800 Kč
2. zápisné k 26.8. 800 Kč
OSK k 16.9. 1 200 Kč
Do 15.4. je možné dohlásit dosud nepřihlášené koně, splňující propozici dostihu.
 
21.9. Breeders Crown tříletých (CH)  60 000 Kč, pro 3leté klusáky českého chovu, 1670 m, autostart 
1. zápisné k 15.4. 800 Kč
2. zápisné k 26.8. 800 Kč
OSK k 16.9. 1 200 Kč
Do 15.4. je možné dohlásit dosud nepřihlášené koně, splňující propozici dostihu.
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21.9. Breeders Crown čtyřletých (CH)  60 000 Kč, pro 4leté klusáky českého chovu, 2180 m, autostart 
1. zápisné k 15.4. 800 Kč
2. zápisné k 26.8. 800 Kč
OSK k 16.9. 1 200 Kč
Do 15.4. je možné dohlásit dosud nepřihlášené koně, splňující propozici dostihu.
 
21.9. Breeders Crown pětiletých a starších (CH)  60 000 Kč, pro 5leté a starší klusáky českého chovu, 2180 m, autostart 
1. zápisné k 15.4. 800 Kč
2. zápisné k 26.8. 800 Kč
OSK k 16.9. 1 200 Kč
Do 15.4. je možné dohlásit dosud nepřihlášené koně, splňující propozici dostihu.
 
5.10. Saint Leger (CH)  100 000 Kč, pro 4leté klusáky, 2715 m, autostart, majitelská prémie 10 000 Kč
1. zápisné k 15.4. 1 000 Kč
2. zápisné k 9.9. 1 000 Kč
OSK k 30.9. 2 000 Kč
Do 15.4. je možné dohlásit koně, kteří byli původně přihlášeni, ale škrtnuti po 27.3.2012.
 
2.11. Velká cena dvouletých (CH)  100 000 Kč, pro 2leté klusáky, 1670 m, autostart, majitelská prémie 10 000 Kč
1. zápisné k 9.9. 1 000 Kč
2. zápisné k 23.10. 1 000 Kč
OSK k 29.10. 2 000 Kč
Do 15.4. je možné dohlásit koně, kteří byli řádně registrováni k 31.12.2012 a splňují propozici dostihu.
 
 
Propozice 6.4.  1.6.2013 Praha  Velká Chuchle
 
Sobota 6.4.  OSK v pondělí 1.4. v 12:00
 
001 Dubnová cena  30 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky, 1670 m, mety, zápisné 1200 Kč, koním se ziskem nad 750 000 Kč + 20 m
 
002 Trotteur Francais 1  60 000 Kč, pro 3leté a starší francouzské klusáky, 2180 m, autostart, zápisné 2400 Kč
 
003  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 450 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč; dostihu se mohou zúčastnit 7letí a
starší klusáci, kteří od 1.1.2010 nezískali více než 200 000 Kč
 
004  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 250 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč; dostihu se mohou zúčastnit 7letí a
starší klusáci, kteří od 1.1.2010 nezískali více než 150 000 Kč
 
005  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 150 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč; dostihu se mohou zúčastnit 7letí a
starší klusáci, kteří od 1.1.2010 nezískali více než 100 000 Kč
 
006  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 100 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč; dostihu se mohou zúčastnit klusáci se
ziskem do 150 000 Kč, kteří v posledních pěti startech nezvítězili a umístili se maximálně jednou do třetího místa
 
007  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč; dostihu se mohou zúčastnit klusáci se
ziskem do 100 000 Kč, kteří v posledních pěti startech nezvítězili a umístili se maximálně jednou do třetího místa
 
008  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 40 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč; dostihu se mohou zúčastnit klusáci se
ziskem do 60 000 Kč, kteří v posledních pěti startech nezvítězili a umístili se maximálně jednou do třetího místa
 
009  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 15 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
 
Sobota 20.4.  OSK v pondělí 15.4. v 12:00
 
010 Zlatý okruh 1  Cena Flinta  50 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 2000 Kč
 
011 Přípravná cena tříletých  30 000 Kč, pro 3leté klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 1200 Kč
 
012 Přípravná cena čtyřletých  30 000 Kč, pro 4leté klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 1200 Kč
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013 - 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 600 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
 
014 - 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 250 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
 
015 - 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 100 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
 
016 - 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 50 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
 
017 - 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 20 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
 
018 - 20 000 Kč, pro 7leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 150 000 Kč, 1670 m, mety, zápisné 800 Kč; koním se ziskem od
1.1.2011 nad 100 000 Kč + 20 m, koním s rekordem 16,0 a lepším od 1.1.2011 dalších + 20 m.
 
019 - 20 000 Kč, pro 7leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 60 000 Kč, 2180 m, mety, zápisné 800 Kč; koním se ziskem od 1.1.2011
nad 30 000 Kč + 20 m, koním s rekordem 17,0 a lepším od 1.1.2011 dalších + 20 m
 
 
Sobota 4.5.  OSK v pondělí 29.4. v 12:00
 
020 - Cena Sabbatha  50 000 Kč, pro 3leté a starší hřebce a valachy, 1670 m, mety, zápisné 2000 Kč, 4letým + 20 m, 5letým a starším + 40 m
 
021 - Trotteur Francais 2  60 000 Kč, pro 3leté a starší francouzské klusáky, 2715 m, autostart, zápisné 2400 Kč
 
022  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 450 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč; dostihu se mohou zúčastnit 7letí a
starší klusáci, kteří od 1.1.2010 nezískali více než 200 000 Kč
 
023  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 250 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč; dostihu se mohou zúčastnit 7letí a
starší klusáci, kteří od 1.1.2010 nezískali více než 150 000 Kč
 
024  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 150 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč; dostihu se mohou zúčastnit 7letí a
starší klusáci, kteří od 1.1.2010 nezískali více než 100 000 Kč
 
025  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 100 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč; dostihu se mohou zúčastnit klusáci se
ziskem do 150 000 Kč, kteří v posledních pěti startech nezvítězili a umístili se maximálně jednou do třetího místa
 
026  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč; dostihu se mohou zúčastnit klusáci se
ziskem do 100 000 Kč, kteří v posledních pěti startech nezvítězili a umístili se maximálně jednou do třetího místa
 
027  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč; dostihu se mohou zúčastnit klusáci se
ziskem do 60 000 Kč, kteří v posledních pěti startech nezvítězili a umístili se maximálně jednou do třetího místa
 
028  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 10 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
 
Sobota 18.5.  OSK v pondělí 13.5. v 12:00
 
029 - Jarní cena tříletých (CH)  100 000 Kč, pro 3leté klusáky, 1670 m, autostart, majitelská prémie 10 000 Kč, zápisné dle rozpisu
 
030 - Jarní cena čtyřletých (CH)  100 000 Kč, pro 4leté klusáky, 1670 m, autostart, majitelská prémie 10 000 Kč, zápisné dle rozpisu
 
031 - Zlatý okruh 2  Cena Primátora  50 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky, 2180 m, autostart, zápisné 2000 Kč
 
032 - 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 600 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
 
033 - 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 250 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
 
034 - 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 100 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
 
035 - 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 50 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
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036 - 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 20 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
 
037 - 20 000 Kč, pro 7leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 150 000 Kč, 1670 m, mety, zápisné 800 Kč; koním se ziskem od
1.1.2011 nad 100 000 Kč + 20 m, koním s rekordem 16,0 a lepším od 1.1.2011 dalších + 20 m.
 
038 - 20 000 Kč, pro 7leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 60 000 Kč, 2180 m, mety, zápisné 800 Kč; koním se ziskem od 1.1.2011
nad 30 000 Kč + 20 m, koním s rekordem 17,0 a lepším od 1.1.2011 dalších + 20 m
 
 
Sobota 1.6.  OSK v pondělí 27.5. v 12:00
 
039 - Cena Vatagy  50 000 Kč, pro 3leté a starší klisny, 1670 m, mety, zápisné 2000 Kč, 4letým + 20 m, 5letým a starším + 40 m
 
040 - Trotteur Francais 3  60 000 Kč, pro 3leté a starší francouzské klusáky, 2180 m, mety, zápisné 2400 Kč; za každé vítězství v dostihu
Trotteur Francais v roce 2013 + 20 m
 
041 - 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 1 mil. Kč, 2180 m, mety, zápisné 800 Kč, koním se ziskem nad 300 000 Kč + 20 m,
koním se ziskem nad 500 000 Kč + 40 m
 
042  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 250 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč; dostihu se mohou zúčastnit 7letí a
starší klusáci, kteří od 1.1.2010 nezískali více než 150 000 Kč
 
043  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 150 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč; dostihu se mohou zúčastnit 7letí a
starší klusáci, kteří od 1.1.2010 nezískali více než 100 000 Kč
 
044  20 000 Kč, pro 6leté a starší klusáky, kteří od 1.1.2011 nezískali více než 30 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, dostih žáků
 
045  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 100 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
 
046  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
 
047  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
 
048  20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 10 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
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