
Zápis z jednání dostihové a coursingové komise  
3/2019 

 

ZÁPIS PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ PŘEDSEDNICTVA ČMKU 

 

Přítomni DaCK: Veronika Bejčková, Vít Černý, Eva Jeník Dufková, Hana Richterová, Žaneta 
Rouchalová 

Omluveni: -  
Hosté: -  
Datum konání: 27.10.2019 a dále e-mailovou korespondencí od 1.11.2019 do 27.11.2019 
Místo konání: Humpolec 

 

Program: 

1. Vyhlášení dostihových a coursingových vítězů 2019  

2. Ocenění „za vynikající reprezentaci dostihového a coursingového sportu“  

3. Agenda rozhodčích 

4. Návrh na úpravu cen za služby DaCK 

5. Školení rozhodčích a pořadatelů  

6. Manuál pro coursingové rozhodčí  

7. Webové stránky DaCK 

8. Hospodaření DaCK 2019  

9. Rozpočet 2020  

10. Dopingové testy  

11. ME v coursingu 2022  

12. Směrnice a řády 

13. Zpráva teamleadera z ME v dostizích  

14. Žádost o schválení návrhu termínů měření v roce 2020 

 

1. Vyhlášení dostihových a coursingových vítězů 2019  

Vyhlášení se bude konat 18.1.2020 na akci Šampion šampionů. DaCK požádá organizátory 

Šampiona šampionů o schválení možnosti prezentace každého oceněného psa (možnost na 

plátno promítnout fotografii psa, jméno psa, jméno majitele, počet bodů, případně další 

úspěchy dosažené v roce 2019 – např. mistrovské tituly, finálové umístění na ME).  

DaCK pověřuje předsedu DaCK projednáním této možnosti s předsedou ČMKU, zajištěním 

technického zázemí a projednáním sponzoringu.  

Zároveň předseda DaCK projedná s předsedou ČMKU možnost přesunu nákladových položek 

v rámci rozpočtu DaCK. Jedná se o vyčlenění vyšší částky na nákup pohárů pro coursingové a 

dostihové vítěze, než bylo původně plánováno.  

Publikace výsledků do 5.11., pozvánky do 30.11.2019 – zajistí Hana Richterová 

2. Ocenění „za vynikající reprezentaci dostihového a coursingového sportu“ 

DaCK konstatovala, že reprezentace na ME v coursingu i na ME v dostizích byla v roce 2019 

velmi úspěšná. DaCK vysoce oceňuje, že majitelé psů investují velké prostředky jak finanční, tak 



časové a úspěšně reprezentují českou kynologii na mezinárodním poli. ME v coursingu se 

účastnilo 65 českých psů, kteří dosáhli 21 finálových umístění (1.- 6. místo). Na ME v dostizích 

bylo přihlášeno 44 českých psů, kteří přivezli 11 finálových umístění. 

Předseda DaCK projedná s předsedou ČMKU možnost ocenit finalisty z ME v dostizích a 

coursingu za vynikající reprezentaci českého dostihového a coursingového sportu v rámci 

vyhlášení dostihových a coursingových vítězů. Zároveň požádá předsedu ČMKU o přesun 

prostředků v rámci rozpočtu DaCK pro tento účel.  

Pozvánky zajistí Hana Richterová do 30.11.2019 

3. Agenda rozhodčích 

Soňa Přílučíková splnila podmínky pro jmenování dostihovým rozhodčím. DaCK žádá P ČMKU o 

jmenování Soni Přílučíkové dostihovým rozhodčím. 

DaCK přijala žádost Michala Pelikána o zařazení mezi adepty na dráhového pozorovatele. 

Mezi adepty na dráhového pozorovatele a coursingového rozhodčího byla zařazena Štěpánka 

Simiaková. 

 

4. Návrh na úpravu cen za služby DaCK 

DaCK navrhuje P ČMKU ke schválení navýšení cen za jednotlivé služby, které DaCK poskytuje 

majitelům psů. Důvodem je, že od poslední úpravy cen za služby DaCK došlo k podstatnému 

navýšení nákladů ve všech oblastech a současné ceny zdaleka nepokrývají toto zvýšení a v 

rozpočtu DaCK není prostor ztrátu jinak pokrýt.  

Služba Nynější cena včetně 
DPH 

Navrhovaná nová 
cena platná od 
1.1.2020 včetně DPH 

Vystavení licence 500,- Kč 700,- Kč 

Vystavení duplikátu 
licence 

200,- Kč 300,- Kč 

Měření kohoutkové 
výšky 

200,- Kč 300,- Kč 

Pracovní certifikát 100,- Kč 150,- Kč dle ceníku 
ČMKU 

 

5. Školení rozhodčích a pořadatelů  

Podle Národního dostihového a coursingového řádu musí být každý rozhodčí proškolen 1x za 

dva roky. Školení dráhových pozorovatelů, dostihových a coursingových rozhodčích se 

uskuteční v únoru 2020, místo konání bude upřesněno.  

DaCK ve stejném termínu uspořádá i školení pořadatelů, kde budou připomenuty hlavní zásady 

pořádání závodů, nastaveny standardy. 

Další projednávanou oblastí na tomto setkání bude diskuze o plánovaných změnách, o 

problémech rozhodčích i pořadatelů, náměty ke zlepšení.  

Místo konání – zajistí Vít Černý, pozvánky - Eva Jeník Dufková 



 

6. Manuál pro coursingové rozhodčí  

Překlad manuálu je připraven k publikaci, do 5.11.2019 bude publikován na webu ČMKU. Eva 

Jeník Dufková ho zároveň rozešle rozhodčím k prostudování – obsah manuálu bude 

předmětem školení rozhodčích 

7. Webové stránky DaCK 

První verze webových stránek DaCK bude spuštěna 1.12.2019 – informace bude publikována 

na webu ČMKU 

Plánovaná obsahová náplň: 

Závody – kalendáře, průběžné výsledky dostihového a coursingového vítěze, informace o 

licencích, měření, šampionátech,… 

Rozhodčí – materiály pro rozhodčí, kontakty na rozhodčí 

Pořadatelé – dokumenty, kontakty 

ME, MS – informace pro účastníky 

 

8. Hospodaření DaCK v roce 2019 

Hana Richterová informovala DaCK o vývoji hospodaření DaCK v roce 2019. Plánovaná ztráta 

nebude plně vyčerpána především z důvodu neuskutečnění dopingových testů. DaCK rozhodla, 

že požádá předsedu ČMKU o přesun náplně jednotlivých položek rozpočtu – viz. bod 1 a 2 

tohoto zápisu. 

9. Rozpočet na rok 2020 

DaCK připravila návrh rozpočtu na rok 2020. Dle instrukce předsedy ČMKU je nutné zachovat 

výsledek hospodaření DaCK ve výši, která byla plánována i pro letošní rok.  

DaCK považuje navrhovaný rozpočet za velice napjatý. V roce 2020 je nutné uskutečnit školení 

rozhodčích a pořadatelů závodů, uskutečnit dopingové testy dle podmínek Mezinárodního 

dostihového a coursingového řádu, posílit funkci teamleadera na ME v coursingu 

(předpokládáme vysoký počet psů z ČR a v případě potvrzení předpokladu požádáme P ČMKU 

o příspěvek na asistenta teamleadera). Dále DaCK považuje za správné vytvořit tradici 

z ocenění úspěšných reprezentantů a ocenit dostihové a coursingové vítěze na patřičné úrovni. 

DaCK bude do budoucna po vzoru některých zahraničních národních kynologických organizací 

hledat zdroje na příspěvek na reprezentační oblečení (tričko) účastníkům ME/MS. DaCK je 

schopna tyto zvýšené náklady alespoň částečně pokrýt navýšením oblasti příjmů 

prostřednictvím zvýšení cen za služby DaCK a motivací chrtařské veřejnosti k plnění licencí a 

účasti na závodech. DaCK bude v průběhu roku 2020 hledat další možnosti, jak navýšit oblast 

příjmů a snížit náklady např. na měření kohoutkové výšky WH a IG, které je vysoce ztrátové, a 

jak omezit další výdaje.  

Návrh rozpočtu DaCK tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu 

10. Dopingové testy 

Dle mezinárodního dostihového a coursingového řádu je každá národní organizace povinna 

provádět na závodech dopingové testy. DaCK rozhodla, že testování proběhne v roce 2020 



namátkově na vybraných dostihových a coursingových závodech. Řízením agendy, komunikací 

se zahraničními laboratořemi je pověřen předseda DaCK Vít Černý. 

11. ME v coursingu 

Delegátkou v CdL byla odeslána žádost o pořádání ME v coursingu v ČR v roce 2022. Schvalovat 

ji bude CdL na svém zasedání při ME v coursingu v dubnu 2020.  

12. Směrnice a řády 

DaCK připravila směrnici „Dostihová licence“, která popisuje proces získání licenční karty. Cílem 

směrnice je poskytnout majitelům psů ucelený návod, jak postupovat při získání licenční karty 

(Dostihové licence). Návrh směrnice tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a DaCK žádá P ČMKU o její 

schválení. 

DaCK dále konstatovala, že je potřebné zpracovat Řád pro jmenování rozhodčích pro 

posuzování dostihu a coursingu ČMKU. Důvodem zpracování řádu je fakt, že proces doposud 

není uceleně popsán, kvalita přípravy adeptů na rozhodčí není mnohdy vyhovující. DaCK návrh 

směrnice zpracuje v prvním pololetí roku 2020 a předloží ho ČMKU k zahájení připomínkového 

řízení. Návrh změn bude i součástí diskuze na školení rozhodčích.  

13. Proplacení příspěvku  

DaCK žádá P ČMKU o schválení zprávy teamleadera z ME v dostizích a vyplacení příspěvku ve 

standardní výši z rozpočtu roku 2019. Zpráva tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. 

14. Žádost o schválení návrhu termínů měření v roce 2020 

DaCK žádá P ČMKU o schválení termínů měření kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků. 

Návrh termínů tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Oproti minulému návrhu se změnilo místo 

konání 1. měření. Změnu místa konání navrhujeme na základě nabídky poskytnutí potřebných 

prostor pro realizaci měření v tomto zimním termínu v Dobrém Poli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hana Richterová 
Za správnost: Vít Černý 
  

 


