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Český kynologický svaz 

U Pergamenky 3 

170 00 Praha 7 

www.kynologie.cz  

 

INFO 1 /2015   
Praha – červenec 
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2)   souhlas zákonného zástupce  

3)   žádost o sportovní kynologickou akci na r. 2015 
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PRACOVNÍ DOBA SEKRETARIÁTU A PLEMENNÉ KNIHY ČKS: 

    

   Po       7.00 -  15.30                       Út       7.00 -  16.30 

   St        7.00 -  15.30                       Čt       7.00 -  15.30 

   Pá       7.00 -  14.30 

 

 

 

       Polední přestávka:     12.00 -  12.30  

 

 

 

 

 

JEDNACÍ DNY 

 

Sekretariát             úterý         7.00  -  11.45            12.45 – 16.15 

   středa  7.00  -  11.45      12.45 – 15.15  

   

Plemenná kniha       úterý         7.00  -  11.45            12.45 – 16.15 

                                 středa         7.00  -  11.45            12.45 – 15.15 

 

 

 

 

TELEFONICKÉ SPOJENÍ:    Denně   7.00 - 9.00 hodin  

 

 

 

 

 

 

 

Poradci chovu všech stupňů mohou komunikovat s PK prostřednictvím 

mobilního telefonu po celou pracovní dobu. Číslo jim bude sděleno na základě 

přihlášení se emailem na adresu poradci@kynologie.cz. 
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Kontakt: 

 

Tajemník        Jiří Šiška, 266 722 237, 724 218 188 

       info@kynologie.cz 

 

 

Zástupce tajemníka pro PK,  Eva Novotná, 266 722 239, 724 782 720 

sekretariát MVP, potvrzování  vystava@kynologie.cz  

exportů, importů, PP, RTG, 

tetovací čísla 

 

 

Zkoušky, delegace, INFO,  Silvie Dvořáčková, DiS. 266 722 246, 

registrace prodejců MVP  608 658 011 

       zkousky@kynologie.cz 

 

        

Členská základna, účetnictví        Václav Srb, 266 722 238, 723 310 711 

        srb@kynologie.cz  

 

                                                  

Vystavování PP, zápis vrhů       Mgr. Kristýna Špačková, 266 722 224 

a zápisové čísla NO, registrace  spackova@kynologie.cz   

pracovníků MVP 

 

Evidence a fakturace RTG,  Ondřej Šiška, 266 722 254, 773 433 475 

zápis DKK, DLK do PP,        ondrej.siska@kynologie.cz 

přehledy krytí, registr BPP 

web ČKS  
 
 exportní PP, PP,                 Petra Novotná, 266 722 254, 724 782 719  

 duplikáty a přepisy,  petra.novotna@kynologie.cz  

 registr BPP 

 

 

Dotace - žádostí,                             PhDr. Iveta Mikysková, 266 722 246 

vyúčtování               dotace@kynologie.cz  

 

Evidence přijaté a  266 722 235  

odeslané pošty   posta@kynologie.cz 
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1. UPOZORNĚNÍ 

Pro rozhodčí a figuranty výběrových akcí a Mistrovství - delegace uvedené v INFU  (a 

aktualizované na webu ČKS) platí jako delegační list. 

2. DŮLEŽITÉ INFORMACE:  

-Český olympijský výbor uzavřel úrazové pojištění s VZP číslo: 1310000010, 

smlouva se vztahuje na všechny členy sportovních organizací začleněných v 

ČOV, současně byla zaslána informace o možnosti uzavírání cestovního 

pojištění pro účastníky výše uvedené smlouvy – celá smlouva na webu ČKS.  
 

-Psům BPP bude zapisována neúspěšná zkouška do výkonnostního průkazu. 

 

Žádosti o veškeré sportovní kynologické akce na r. 2016 nahlásí krajské 

organizace a kolektivní členové na ČKS do 30. 9. 2015. 

 

Termín zkoušek pro nové rozhodčí z výkonu je neděle 6. 9. 2015 v ZKO Praha 

4 – Jižní Město. 

 

- v r. 2015 proběhlo školení rozhodčích výkonu I. a II. tř. ve dvou termínech: 

14. 2. v Kroměříži a 28. 2. v Srbech. 

 Závěry ze školení zveřejněny na webových stránkách ČKS. 

-funkci pomocníka při zkoušce ZMPO může provádět delegovaný rozhodčí   
 

-upřesněn ZŘ MP, zapracována změna- Hlídání předmětu - dva soustředné kruhy  

 různých velikostí - zvětšení kruhů na průměr 3m a 8m  
 

-schválena povinnost zdravotní prohlídky pro nové figuranty na I. i II. tř.  

  (taktéž pro kladeče – viz nová směrnice č.6) 

-upozornění: v organizacích začleněných pod ČKS mohou zkoušky z výkonu  

 posuzovat jenom rozhodčí ČKS 
 

-upozornění: pořadatel je povinen uskutečnit zkoušky ve své ZKO nebo v místě  

 uvedeném v žádosti o zkoušky a následně na delegačním listě 

 

S platností od 1.7.2015 je možné sloučit zkoušky dle NZŘ a MZŘ v jednu akci.  

-při sloučení je povolen maximální počet účastníků 10, 

 

-sloučení zkoušek není nutno uvádět již v žádosti o zkoušky (NZŘ + IPO), je však 

povinností pořadatele informovat o druzích a stupních zkoušek při komunikaci s 

delegovaným rozhodčím. 
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- pro KV: nutnost hlášení data a místa konání prolongace figurantů II. tř. VK ČKS  

 

 

-Kolektivní člen ČKS (chovatelské kluby a kluby spec. výcviku) je povinen do  

 týdne po akci zaslat oficiální výsledkové listiny a fotografie (alespoň 5-10ks) s  

 uvedením místa a data konání na adresy:  

   smolik.j@volny.cz    

   dotace@kynologie.cz   

   web@kynologie.cz 

 

Důležité upozornění žadatelům o uspořádání svazových akcí 

 

V důsledku novinek ve směrnicích Sborníku se týkají některé změny a požadavky i 

zájemců o uspořádání akcí. 

-směrnice č.7 (ZVV3) – VS jako dvoudenní akce – posoudí jedna komise všechny 

-směrnice č.8 (IPO) – požadavky na uspořádání stejné – změna v kvalifikaci na  

 MČR 

-směrnice č.8 (stopaři IPO FH) – upřednostněni budou pořadatelé, kteří zajistí  

 dvojí terén (zelený – ostatní) – změna v kvalifikaci na MČR 

-směrnice č.10 (MP) – zcela nová směrnice a podmínky uspořádání VS a MČR 

-nová směrnice č.14 (krajské závody se zadáním CACT a res.CACT) 

Všechny tyto směrnice v tomto INFO a na webu ČKS 

 

 

3. NOVÉ!!    REALIZACE ZMĚN PODLE NOZ 
 

 

 V souladu s platným občanským zákoníkem (platnost od 1. 1. 2014)  

byly všem ZKO ČKS (tj. pobočným spolkům) rozeslány pokyny vyplývající 

z ustanovení nového občanského zákoníku. 

 

  Část ZKO možnost využila a postoupila prostřednictvím svých KV ČKS, 

nebo i přímo potřebné materiály, které byly postoupeny rejstříkovému soudu. 

K dnešnímu dni má provedeny změny v souladu s NOZ cca 150 ZKO ČKS.  

 

  Většina ZKO ČKS se zasláním váhá, proto bylo nutno přijmout následné 

usnesení tak, aby bylo možno vůbec změny realizovat.  

 

  Upozorňujeme : 

 

-bezplatná registrace pobočných spolků (ZKO) dle NOZ musí být vyřízena  

 nejpozději do 30.6.2016 (po tomto termínu budou změny prováděny pouze za  

 úhradu) 

mailto:smolik.j@volny.cz
mailto:dotace@kynologie.cz
mailto:web@kynologie.cz
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- všechny ZKO, pokud ještě nemají zaregistrovány změny v souladu  

 s NOZ musí předložit kompletní podklady sekretariátu ČKS nejpozději do  

 31.10.2015  

 

-podklady doručené sekretariátu ČKS do toho data vyřídí přímo sekretariát 

 

- po tomto datu si budou pobočné spolky (ZKO) veškeré podklady zpracovávat  

 samostatně a budou je zasílat pouze k podpisu na sekretariát ČKS, který je  

 následně odešle na rejstříkový soud  

  

   Sekretariát ČKS bude pravidelně informovat KV ČKS o ZKO, které dosud 

nezaslaly podklady k registraci dle NOZ. 

 

 Z původním pokynů upozorňujeme: 

 

Správný název všech ZKO musí odpovídat ustanovení Stanov ČKS a vypadat 

takto:  

 

    Český kynologický svaz 

ZKO  a název – za pomlčkou číslo organizace 

 

Tedy např.  

 

Český kynologický svaz 

ZKO  Bystřička - 258 

IČ - XXXXXXXXX 

 

 

 

Veškeré tiskopisy naleznete na webu ČKS www.kynologie.cz 

 

(členské subjekty, základní kynologické organizace) 

 

V souladu s platným občanským zákoníkem (platnost od 1. 1. 2014)  

schválilo PČKS tyty pokyny: 

 

 

1. nové ZKO, dosud ve spolkovém rejstříku nezapsané, doloží kromě 

stávajících tiskopisů k registraci do ČKS následující přílohy: 
a) ověřený zápis ustavující schůze ZKO - ze zápisu musí být 

zřejmé, kolik zakládacích členů se zúčastnilo, tj. listina 

přítomných), součástí zápisu musí být i určení počtu členů 

http://www.kynologie.cz/
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výboru, určení zda kontrolním orgánem bude revizní komise 

nebo revizor, určení sídla, 

b) záznam o volbě členů výboru, s prohlášením o ustanovení 

statutárního orgánu - ověřená kopie (viz přiložený vzor volby 

předsednictva na VI. sjezdu),  

c) záznam o volbě členů revizní komise (revizora) - může být 

uvedeno jako bod zápisu z ustavující schůze,  

d) prohlášení členů zvoleného statutárního orgánu - výbor ZKO - 

úředně ověřený podpis - prohlášení typ I.  

e) prohlášení zvoleného předsedy - úředně ověřený podpis - 

prohlášení typ I. 

f) prohlášení členů revizní komise nebo revizora - úředně ověřený 

podpis - prohlášení typ II. 

g) souhlas s umístěním sídla ZKO od majitele budovy, kde ZKO 

sídlí, s ověřeným podpisem a výpis z katastru nemovitostí této 

budovy (soudu slouží jako podklad k zápisu sídla nové ZKO)  

 

IČ přidělí novým ZKO rejstříkový soud ve svém rozhodnutí o zápisu ZKO do 

spolkového rejstříku  

 

2. organizace zrušené  

 

O zrušení ZKO rozhoduje 

a) ZKO (malý počet členů nebo jiné důvody) 

b) ČKS rozhodnutím pléna svazu 

 

Při rozhodnutí o zrušení se jmenuje likvidátor - likvidátora jmenuje ZKO.  

 

Současně se zápisem vstupu do likvidace zapíše ČKS do spolkového rejstříku i 

likvidátora (jméno, bydliště, rodné číslo). 

 

 K návrhu na zápis se doloží rozhodnutí o zrušení ZKO, prohlášení likvidátora 

s ověřeným podpisem prohlášení typ III. 

 

Procedura likvidace:  

 

!!! nezasílejte podklady k likvidaci pokud nebude ZKO zrušena, tj.      

      likvidována v souladu s NOZ)  
 

Likvidátor:  

 ke dni vstupu do likvidace sestaví zahajovací rozvahu 

 zpracuje soupis majetku ZKO, který zveřejnění všem členům ZKO 

 oznámí vstup do likvidace v obchodním věstníku 
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 zjistí všechny závazky a pohledávky - zajistí úhradu závazků  

a vymožení pohledávek vůči jiným osobám; k úhradě pohledávek je 

oprávněn rozhodnout o prodeji majetku  

 zajistí souhlas Finančního úřadu s ukončením činnosti 

 zajistí archivaci k archivaci určených materiálů  

 

 

Likvidátor vyhotoví protokol o průběhu likvidaci ZKO, tzv. konečnou zprávu, ve 

kterém uvede: 

 

a) kdy oznámil o vstupu do likvidace v Obchodním věstníku - oznámení 

doloží 

b) závazky a pohledávky  

c) nemovitý majetek  

d) movitý majetek  

e) pracovníky popř. že žádní nebyli 

f) materiály určené k archivaci  

g) popíše účetní postupy - zjištění likvidačního zůstatku 

 

 

K protokolu doloží souhlas Finančního úřadu, vyjádření příslušného územního  

pracoviště Státního archivu, doklad, jak naložil s likvidačním zůstatkem.  

Ke dni vyhotovení protokolu o průběhu likvidace likvidátor sestaví účetní závěrku. 

 

Likvidace končí předáním likvidačního zůstatku oprávněnému subjektu.  

 

Likvidační protokol a všechny požadované doklady likvidátor zašle na adresu 

ČKS. Nejpozději do 30 dnů po skončení likvidace podá ČKS rejstříkovému soudu 

návrh na výmaz zlikvidované ZKO ze spolkového rejstříku.  

 

Výmazem ze spolkového rejstříku ZKO zaniká. 

 

3. ZKO, které jsou ve spolkovém rejstříku zapsané, u nichž se budou 

doplňovat povinně zapisované údaje: 

 

a) záznam o volbě členů výboru, 

b) záznam o volbě členů revizní komise (revizora) 

c)  prohlášení členů zvoleného statutárního orgánu - výbor ZKO - 

úředně ověřený podpis - prohlášení typ I.  

d) prohlášení zvoleného předsedy - úředně ověřený podpis - 

prohlášení typ I. 

e) prohlášení členů revizní komise nebo revizora - úředně ověřený 

podpis - prohlášení typ II. 
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f) v případě, že se bude do spolkového rejstříku zapisovat jiné sídlo, 

než je ve spolkovém rejstříku zapsáno (převzato z registru min. 

vnitra), souhlas s umístěním sídla ZKO od majitele budovy, kde 

ZKO sídlí, s ověřeným podpisem a výpis z katastru nemovitostí 

této budovy (soudu slouží jako podklad k zápisu sídla nové 

ZKO) 

 

Dotazy k registraci ZKO dle NOZ zasílejte na adresu : 

registrzko@kynologie.cz  

 

 

4. ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ – ZASLÁNÍ 
 

Základní kynologické organizace  
zašlou své požadavky na neinvestiční dotace (výhradně na provoz a údržbu, 

nejedná se o opravy, dostavby, apod.) na rok 2016 do 7. 8. 2015 na adresu 

předsedů krajských výborů. 

V žádosti uveďte požadovanou výši dotace, předběžný popis na co bude dotace 

čerpána  

(např. otop, elektřina, benzín do sekačky, údržba sekaček a traktůrků, poštovné). 

 

Prostředky bude možno použít výhradně na provoz a údržbu, nejedná se o dotace 

na opravy!  

 

Z dotace nelze hradit nákup křovinořezů, sekaček, nákup stavebních buněk, kotlů 

ústředního topení, kynologických pomůcek, atd.  

 

Předsedové KVČKS zašlou žádosti se svým vyjádřením na adresu Českého 

kynologického svazu, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 tak, abychom je obdrželi 

do 31. srpna 2015.  

 

Vzhledem k tomu, že MŠMT dosud nevydalo pokyny pro čerpání dotací na 

programy pro rok 2016, zasíláme základní ustanovení vydaná pro letošní rok.   
 

 Dotace budou poskytnuty jen těm ZKO, které již doložily nebo jako přílohu 

žádosti doloží smlouvy o majetku /výpis z katastru nemovitostí/ (vlastní 

pozemek nebo klubovna anebo dlouhodobý pronájem - doklad na nejméně 10 

let, tj. do r. 2026). 

 

POZOR  

 

dlouhodobý pronájem není pro účely dotací platný, pokud vlastníkem není 

obec, město nebo státní instituce (viz výpis níže). 

 

mailto:registrzko@kynologie.cz
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Výpis důležitých ustanovení z pokynů MŠMT: 

  Cílem programu je podpora udržování a provozování sportovních zařízení, 

podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke 

sportovní činnosti a podpora udržování a provozování sportovních zařízení 

sloužících k přípravě reprezentantů a sportovních talentů. 

  Podpora údržby a provozu se poskytuje pro sportovní zařízení, která jsou ve 

vlastnictví, resp. výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu spolků a jejich pobočných 

spolků, uzavřeném minimálně na 10 let od roku podání žádosti o dotaci. 

Dlouhodobý pronájem může být pouze od vlastníka, kterým je obec, město 

nebo státní instituce. Podporu lze poskytnout pouze v případě, že nájemce je 

provozovatelem sportovního zařízení. 

 

  Údržbou je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází 

se poruchám a odstraňují se drobnější závady. Opravou se rozumí odstraňování 

částečného materiálního opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do 

předchozího stavu nebo do provozuschopného stavu. Uvedením do 

provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než 

původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií při splnění podmínky, že 

takovým postupem nedojde k technickému zhodnocení.  

 

Základní podmínky poskytnutí dotací na program IV. Provoz a údržba: 

a) provoz a údržbu sportovního zařízení ve vlastnictví, resp. výpůjčce nebo 

dlouhodobém nájmu NNO, které je v celoročním nájmu na dobu vyšší 

než 10 let od podání žádosti, 

b) sportovní zařízení ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 115/2001 

Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se rozumí 

objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící vý-

hradně nebo převážně pro provozování sportu; 

c) dotace, s účelovým vymezením na podporu údržby a provozu sportovních za-

řízení se poskytují maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů 

s tím, že při vyúčtování budou vykázány i vlastní náklady (minimálně ve 

výši 30%) 

d) technické prostředky, stroje a zařízení sloužící ke sportovní činnosti ve 

vlastnictví NNO, 

e) vybavení materiálem neinvestičního charakteru nejvýše však do 25 % 

celkové dotace. 
1)

, související s provozem sportovního zařízení, 
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f) poplatky za telekomunikační služby a další služby a technické záležitosti 

související s plněním programu, jejichž součet nesmí přesáhnout výši 

10% z celkové dotace 
2)

.  

 

D o t a c e nesmí být použita na: 

a)úhradu pořízení investičního majetku (tj. nad 40 tis. Kč), 

b)úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních  

   poplatků a úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 

c)duplicitní úhradu stejných nákladů z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního  

   rozpočtu, 

d)plnění jiným fyzickým nebo právnickým osobám, mimo obsahové zaměření  

   projektu, 

e)úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku, 

f)úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb.,  

  zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec organizačních  

  povinností, 

g)úhradu výdajů na pohoštění 1) a dary, 

h)úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí v domácích mistrovských  

  soutěžích pokud není Programem vymezeno jinak   

i) úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí v mezinárodních soutěžích, 

  vč. služebních cest, pokud není Programem vymezeno jinak,  

j)mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele a ostatní osobní náklady 

  funkcionářům, zaměstnancům, manažerům a poradcům nestátní neziskové  

  organizace, není-li Programem stanoveno jinak. 

k) reklamní a propagační činnost, 

l) provozování sportovní činnost k podnikání za účelem vytváření zisku. 

m)sportovní zařízení, které je zatíženo zástavním právem. 

  

n) u programu IV (údržba a provoz) dále na úhradu: 

1. výdajů souvisejících s propagací služeb sportovního a tělovýchovného zařízení 

    a jeho provozovatele, 

2. úhradu výdajů souvisejících s pojištěním sportovních a tělovýchovných  

zařízení, 

3. úhradu výdajů služebních cest pracovníků nad rámec organizačních povinností, 

4. úhradu výdajů údržby a provozu sportovních a tělovýchovných zařízení, která  

    jsou v nájmu NNO na dobu kratší než 10 let. 

5. úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů. 

6. pořizování kancelářského nábytku. 

7. pořizování a opravu techniky, která nesouvisí s účelem programu (PC, mobilní   

    telefony apod.), s výjimkou zabezpečovacího zařízení. 

8. úhradu výdajů údržby a provozu administrativních budov, není-li Rozhodnutím 

    stanoveno jinak 
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Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na rok - provoz a údržba 2016 

 

KV ČKS :  ………………………….. 

 

ZKO název a číslo :……………………………………………………..… 

 

Výše ročního členského příspěvku v ZKO : ________ Kč  

 

Popis na co bude dotace čerpána  

(např. otop, elektřina, benzín do sekačky, údržba sekaček a traktůrků, poštovné) 

………………………………………………….……………..…….. 

……………………………………………………….……………..…………..….. 

……………………………………………………….……………..…………….... 

……………………………………………………….……………..……………… 

Požadovaná částka ( 70 % vyúčtování): ……………………….. 

 

*vlastní pozemek nebo klubovna, dlouhodobý pronájem - doklad na nejméně 10 

let, tj. do r. 2026 pro účely dotace v roce 2016. 

 

Za ZKO jméno :  …………………………..   

                  Podpis: …………………………… razítko: 

 

Vyjádření KV ČKS: _________________________ 

                  Podpis: ……………………………… razítko:  

* nehodící se škrtněte 

 

     Základní kynologické organizace zašlou své požadavky na neinvestiční dotace 

na rok 2016 do 7. 8. 2015 na adresu předsedů krajských výborů. 

 
    Předsedové KV zašlou žádosti se svým vyjádřením na adresu Českého kynologického 

svazu, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, tak, abychom je obdrželi do 31. srpna 2015.  



 - 13 - 

5. POSTUP ZKO PŘI POŘÁDÁNÍ ZKOUŠEK  

- zkoušky se mohou uskutečnit výhradně na pozemku ZKO a v blízkém okolí  

- v jiných případech musí být místo nahlášeno předem a uvedeno na delegačním  

  listu!! 

 

Pořadatel je povinen: 

 
 

1. ZKO – oznámit příslušné veterinární správě konání dané akce - zkoušek 

nejméně 14 dnů předem. Oznámení by mělo obsahovat následující: 

adresáta, název akce, pořadatel a kontaktní osoba pořadatele, odpovědná 

osoba pořadatele, termín konání akce, místo konání, druh zvířat, 

odpovědná osoba, která provede kontrolu zvířat (nemusí být veterinář). 

Vzor1 

 

2. Příslušná veterinární správa pouze bere na vědomí, neodpovídá, nevydává 

veterinární podmínky. 

 

3. ZKO oznámí na příslušný úřad konání akce - zkoušek a do své žádosti 

uvede následující: Název akce, pořadatel, datum akce, místo konání akce, 

odpovědná osoba a propozice akce a v kopii přiloží oznámení, které 

učinila na příslušné veterinární správě. Vzor 2 

 

4. Příslušný úřad pouze bere na vědomí, neodpovídá, nevydává Rozhodnutí 

o povolení akce. 

 

5. Pořadatel akce poučí osoby, v souladu s ustanovením § 8 odst. (3) písm. c) 

zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, které se aktivně 

účastní svodu zvířat, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat 

pomůcky nebo jiné vybavení. Vzor 3. 

 

6. Upozornění: pokud v ZKO požadovaném termínu konání zkoušek 

nebude volný vhodný rozhodčí /vzhledem k vysokému počtu pořádaných 

zkoušek/, budou automaticky zkoušky přesunuty na jiný termín - o 

den nebo o týden. 
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6. VÝSLEDKOVÁ LISTINA M ČR IPO 
 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA MČR IPO 2015  
  

12. - 14. 6. 2015 Roudnice nad Labem 
  

Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celkem Pořadí Titul  

 

Plecháček Martin Antrax Ostraryka BOM/P 95 95 95 285 1 CACT  
 

Duffková Jitka Alex z Kristova NO/P 87 97 96 280 2 CACT  
 

Foltyn Petr Auzzy Ostraryka BOM/P 89 96 94 279 3 
res. 
CACT 

 
 

Poukar Jiří 
Tarpan de Alphaville 
Bohemia 

BOM/P 83 89 93 265 4    
 

Holan Vítězslav 
Fantasia Extra 
Temperament 

BOM/F 77 93 91 261 5    
 

Novotná Taťána Artagnan v. Esadera NO/P 86 80 93 259 6    
 

Šonský Roman Artur Nokafi NO/P 90 85 84 259 7    
 

Vopěnková Jana Yukko Majorův háj NO/P 90 79 88 257 8    
 

Susková Elena Eros od P ČR BOM/P 85 92 80 257 9    
 

Daušová Zuzana 
Usaf de Alphaville 
Bohemia 

BOM/P 86 82 87 255 10    
 

Šesták Josef 
Cyclon Olbramovický 
kvítek 

BOM/P 79 90 85 254 11    
 

Krupařová Lada Laky Eqidius NO/P 86 76 89 251 12    
 

Jonáš Lubomír Brest Boccaro BOM/P 74 88 86 248 13    
 

Sobotková Jaroslava 
Lord of Fear Fí Strážce 
klidu 

KV/P 84 78 86 248 14    
 

Tajčová Radka Renny z Daskonu NO/F 71 83 77 231 15    
 

Veličková Michaela Abibi Bohemia Atevy BOM/F 85 71 70 226 16    
 

Maňáková Markéta Abby Ostraryka BOM/F 67 90 97 254      
 

Böhm Jan 
Forny ze Soutoku 
Sázavy 

BOM/P 59 96 90 245      
 

Bendová Šárka Casie Meggan Bohemia BOM/F 59 91 93 243      
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Dvořák Dalibor Ing. Imperia Anrebri NO/F 59 86 91 236      
 

Šedivá Monika Žaneta Eqidius NO/F 62 84 90 236      
 

Slovák Martin Aki Ostraryka BOM/P 50 94 89 233      
 

Jílek Jaroslav Ajrin Lukrecie BO/F 66 91 74 231      
 

Čejka Jiří st. Ciara Meggan Bohemia BOM/F 45 94 89 228      
 

Mráz Zdeněk 
Bart ze Stříbrného 
kamene 

NO/P 33 96 94 223      
 

Zaňák Jiří Wilhelm v. Erikson AT/P 53 86 77 216      
 

Moule Miroslav 
Uran z Labského 
přívozu 

NO/P 64 71 74 209      
 

Louda Tomáš Agbar Meggan Bohemia BOM/P 23 93 87 203      
 

Dušek Karel 
Veneur de Alphaville 
Bohemia 

BOM/P 12 91 94 197      
 

Krajčí Theodor Bak z Mandragory BOM/P 19 86 88 193      
 

Okáník Josef Criss Royal Dux DB/P 10 96 75 181      
 

Vidrna Jaroslav 
Hattrick Hasko Goldest 
Danubius 

KV/P 30 80 71 181      
 

Vondráček Petr Artusch Malijack BOM/P 10 79 85 174      
 

Balej Vilém Kenn Jipo-Me NO/P 2 84 86 172      
 

Ťujík Břetislav Nikita Vepeden NO/F 85 87 0 172      
 

Milostná Petra Eiko Monami Tenaj BOM/P 0 85 84 169      
 

Štýbrová Beata Ing. Tarkatan Juki BOT/F 2 90 76 168      
 

Šustrová Hana 
Callas de Alphaville 
Bohemia 

BOM/F 15 78 72 165      
 

Šerkopová Veronika Dante Badria's Darling BRI/P 8 84 63 155      
 

Machát Josef Wega Leryka NO/F 0 69 77 146      
 

Zwillingová Kateřina 
Mgr. 

Dara Giom v. Elberfeld KV/F 37 Odstoupila 37      

Krupková Michaela Elwis Lebensborn BOM/P 34 Odstoupila 34      

Kodrlová Pavla Escobar Red Vixen BOM/P 23 Odstoupila 23      

Taubner Tomáš Ing. D'artagnan Lebensborn BOM/P   Diskvalifikace        

Cvinger Tomáš 
Yankee ze Stříbrného 
kamene 

NO/P   Diskvalifikace        
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7. ŽEBŘÍČEK NA M ČR ZVV 3  -   2015  

 

 ŽEBŘÍČEK NA MČR ZVV3 

Poř. č. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno A B C Celkem 

1 Svoboda Václav Cezar od P ČR BOM/P 95 88 97 280 

2 Oravská Marie Frodo Jibule NO/P 92 81 96 269 

3 Jánská Andrea Ebbie BPP/F 93 86 88 267 

4 Petrovic Karel Storm  BPP/P 86 84 94 264 

5 Novotná Lenka Ing. Pinta z Nového Draka NO/F 91 75 96 262 

6 Tykal Jan Artur ze Zlaťáku NO/P 86 78 96 260 

7 Šmatlák Roman Andy Šumavský Xerak BOM/P 89 86 82 257 

8 Červenka Radek Žak z Milínova NO/P 92 72 91 255 

9 Odvody Jan Engie Bodie Eciloten BOM/F 93 80 82 255 

10 Štětka Jiří Sindy BPP/F 87 72 95 254 

11 Králík Josef Rea z Dvořákova sadu NO/F 90 74 89 253 

12 Kuneš Jan Sir Jack v. Elberfeld KV/P 78 85 82 245 

13 Hůzová Veronika Akir Baron Anrebri NO/P 93 70 80 243 

14 Pochman Pavel Beda Erigo NO/P 91 82 70 243 

15 Petružálek Stanislav Narra z Krupičkova mlýna NO/F 81 78 83 242 

16 Bobáň Jaroslav Doom Mar-Ive from Bohemia NO/P 88 71 80 239 

17 Kováříková Nelly Brutus Black Adder Bohemia NO/P 83 79 71 233 

18 Šejstal Vladimír Atari Cato Bohemia NO/F Mistr ČR 275 
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7. SMĚRNICE Č. 6 PRO PROVÁDĚNÍ PRÁCE KLADEČE VE  

       SPORTOVNÍ KYNOLOGII ČKS 

 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Při hodnocení pachových prací psů ve sportovní kynologii má své důležité místo 

práce kladeče stop. Osoby, které tuto činnost provádějí, musí mít: 

 potřebné odborné znalosti, 

 odpovídající charakterové vlastnosti a ochotu vykonávat tuto činnost, 

 znát zkušební řády a při výcvikových akcích se řídit pokyny rozhodčích, 

 dbát o vlastní bezpečí při výkonu své funkce a 

 dodržovat zásady na ochranu zvířat proti týrání. 

Funkce kladeče není nároková a základní podmínkou výkonu funkce je řádné 

členství v ČKS (černá legitimace) platné v daném roce. 

 

B. ROZDĚLENÍ KLADEČŮ 

Kladeči jsou rozděleni podle kvalifikace do tří skupin. Nevztahuje se na zkoušky a 

akce, při kladení vlastních stop. 

 

1) Kladeči II. třídy (kladeči pro potřeby ZKO) 

Kladeči II. třídy můžou provádět výkon své funkce při výcviku psů a na 

zkouškových akcích, pořádaných v rámci ZKO. 

Příslušným krajským orgánem jsou tito kladeči: 

a) evidováni v seznamu kladečů II. třídy 

b) doporučováni k vykonání zkoušek na kladeče I. třídy. 

 

2) Kladeči I. třídy (krajští kladeči) 

Kladeči I. třídy můžou provádět výkon své funkce na všech výcvikových a 

zkouškových akcích, pořádaných ZKO v rámci krajů. 

V případě potřeby a rozhodnutí krajských a svazových orgánů mohou vykonávat 

kladečskou práci i na samostatných výcvikových akcích vyššího charakteru. 

Příslušným krajským orgánem jsou tito kladeči: 

a) evidováni v seznamu kladečů I. třídy. 

b) současně jsou evidováni v seznamu kladečů ČKS a jsou zveřejněni na 

stránkách ČKS. 

c) doporučováni k vykonání zkoušek na svazové kladeče. 

 

Adept na funkci kladeče I. a II. třídy musí splňovat tyto podmínky: 
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 minimální věk 16let, dovršený v daném roce. U osob mladších 18 let se k 

účasti na zkouškách vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce, 

 doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvr-

zuje řádné členství ve svazu, předpoklady pro práci kladeče, 

 dobrý zdravotní stav doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto 

funkci, 

 úspěšné absolvování školení kladečů v kraji, včetně prověření praktických 

a teoretických znalostí. 

 

3) Svazoví kladeči 

Svazoví kladeči provádí výkon své funkce na výběrových, svazových a 

mezinárodních výcvikových akcích, na které jsou zpravidla delegováni 

Výcvikovou komisí ČKS. 

 

Adept na funkci svazového kladeče musí splňovat tyto podmínky: 

 výkon práce kladeče I. třídy (po dobu minimálně 1 roku a to nejméně na 5 

akcích zapsaných v průkazu kladeče) 

 je doporučen (navržen) na školení svým krajským výborem ČKS 

 úspěšné absolvuje školení kladečů, včetně prověření praktických a teore-

tických znalostí 

 dobrý zdravotní stav doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto 

funkci, 

 

C. ŠKOLENÍ, ZKOUŠKY A APROBACE KLADEČŮ 

 

1. Školení a zkoušky kladečů I. a II. třídy: 

 Organizují dle potřeby krajské kynologické organizace ČKS. 

 Krajská organizace sestaví školící a zkušební komisi složenou mini-

málně z rozhodčího výkonu I. třídy (který je pro kladení stop ve spor-

tovní kynologii proškolen) a kladeče min. I. třídy (krajský) nebo sva-

zového kladeče. 

 Školení je možno sloučit pro několik krajů dohromady. Účastníci z 

jiných krajů, než ve kterém školení probíhá, musí mít souhlas svého 

příslušného KV. 

 Školení se skládá ze dvou částí: 

a) teoretická: vysvětlení metodiky kladení stop podle jednotlivých 

ZŘ a druhů zkoušek, přezkoušení základních kynologických zna-

lostí, písemný test, 

b) praktická: ukázka práce kladeče a praktické přezkoušení práce 

adeptů. 
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 Adept, který úspěšně absolvoval celý průběh školení, včetně vlastní 

praktické ukázky, obdrží pracovní průkaz kladeče a záznam do člen-

ského průkazu o získané kvalifikaci. 

 

2. Školení a zkoušky svazových kladečů: 

 provádí Výcviková komise ČKS dle potřeby, zpravidla 1x v roce. 

 VK ČKS sestaví školící a zkušební komisi z řad stávajících rozhod-

čích z výkonu I. třídy, případně i svazových kladečů. 

 K účasti na školení vyzve včas jednotlivé krajské kynologické orga-

nizace, které mohou na školení vyslat kladeče I. třídy. 

 Školení a zkoušky se skládají z následujících částí: 

a) teoretická příprava, písemný test, 

b) praktická práce. 

 Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu kladeče a 

členského průkazu ČKS o získané kvalifikaci. 

 

3. Výběr svazových kladečů: 

 provádí výcviková a zkušební komise svazu dle potřeby. Podmínkou 

je splnění všech podmínek "Svazový kladeč" a doložení potvrzení lé-

kaře o způsobilosti pro tuto funkci. 

 Pokud svazoví kladeči neobstojí u přezkoušení, mohou být ponechá-

ni, nebo zařazeni do skupiny kladečů I. třídy. 

 

4. Aprobace kladečů: 

 Platnost aprobace kladeče I. a II. třídy je 4 roky od úspěšně absolvo-

vaných zkoušek. Prodlužování platnosti této kvalifikace na další 4 

roky posuzuje zkušební komise příslušného krajského výboru ČKS. 

Její složení je obdobné, jak je uvedeno v bodě C. K prodloužení 

aprobace je nutný souhlas mateřské ZKO, v případě účasti na pro-

dloužení v jiném kraji ještě souhlas svého příslušného KV. 

 Platnost aprobace svazového kladeče jsou 2 roky. Po této době jsou 

svazoví kladeči vyzváni k obnovení atestu. K obnovení atestu doloží 

aktuální potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. 

 Náplň přezkoušení - prodlužování aprobace: 

a) kladeč I. a II. třídy: obdobně jako u zkoušek kladečů I. a II. 

třídy 

b) svazový kladeč: obdobně jako u zkoušky svazových klade-

čů. 

 V případě, že kladeč v záznamech průkazu kladeče doloží, že 

v předchozím období pravidelně a úspěšně vykonával činnost 

v náplni dle svého kvalifikačního stupně a zařazení (I., II. tř., a sva-

zový kl.) může být kvalifikace aprobace v tomto stupni prodloužena 

na další období bez nutnosti přezkoušení. 
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 Platnost aprobace kladečů všech tříd zaniká: 

a) neprodloužením kvalifikace 

b) přestane-li být řádným členem ČKS. 

 

 

5. Závěrečné ustanovení 

Rozdílnost mezi jednotlivými kvalifikačními třídami spočívá v požadavcích na 

úroveň teoretických znalostí metodiky kladení stop, znalosti zkušebních řádů, 

délkou praxe a praktickými zkušenostmi v pokládání pachových stop, včetně stop 

podle zkoušek FH. 

 

  

Schváleno P ČKS 24.6.2015 

Platnost od 1. 1. 2016 
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9. SMĚRNICE Č. 7 PRO POŘÁDÁNÍ VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ PRO  

    MČR ZVV3 
 

 

DRUHY AKCÍ: POSTUPOVÉ SOUTĚŽE: 

 

VS pro M ČR ZVV3 (probíhají v jarních měsících tak, aby výběrové řízení bylo 

ukončeno do 30. června.) 

VS ZVV3 jsou pořádány jako dvoudenní akce (počet 2-3) 

Počet účastníků VS ZVV3 max. 30 

VS ZVV3 posuzuje jedna komise rozhodčích, delegovaná VK 

M ČR ZVV3 (zpravidla září - říjen) 

 

PRO VS A M ČR ZVV3 POŘADATEL GARANTUJE: 

 

- dobré organizační schopnosti a dostatečné personální zajištění akce. 

- respektování „Pokynů pro pořadatele výběrových soutěží a Mistrovství “. 

- pro výběrovou soutěž (dále jen „VS“) zajištění travnatého fotbalového hřiště; 

(výjimečně rovné travnaté plochy o min. rozměru 80 x 100 kroků, vhodné pro 

pořádání této akce – včetně ozvučení). 

- pro M ČR ZVV3 se doporučuje zajištění travnatého fotbalového 

hřiště, (výjimečně rovná travnatá plocha 80 x 100 kroků) 

- tréninkový prostor o rozměrech minimálně na dvě makety a překážky, 

- odpovídající terény na stopy, proškolené kladeče ČKS (vykolíkování prostoru je 

na vůli pořadatele) 

- dopravu na stopy ve skupinách po 3 až 4 závodnících (mikrobus, osobní auto s 

vlekem apod.), počet dle vzdálenosti a s ohledem na vlastní dopravu soutěžících. 

- odpovídající úroveň zajištění ubytování a stravování pro rozhodčí, figuranty, 

kladeče a hosty, popř. pořadatele. 

- informovat přihlášené soutěžící o možnostech ubytování (pokud možno se psy). 

- občerstvení po celou dobu soutěže (minimálně na dvou místech). 

- parkování v bezprostřední blízkosti stadionu (místa konání) 

- zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po 

ukončení soutěže (zpracovat 2 výsledkové listiny podle zaslaného vzoru). 

Zveřejňovat průběžné výsledky, jak na soutěži, tak na stránkách. 

V případě udělení čekatelství CACT, ev. res. CACT toto ve výsledcích vyznačit 

(zodpovídá hlavní rozhodčí). 

Pořadatel při podání žádosti nabídne 2 termíny konání akce. Konečný termín 

stanoví VK ČKS. 

Žádost o pořádání akce předloží pořadatel sekretariátu ČKS nejpozději do 30. 9. 

předchozího roku. 
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Pro VS A MČR ZVV3 ČKS GARANTUJE: 

 

- ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně 

vynaložené náklady. V případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v 

individuálních případech projednat jeho ponechání pořadateli. 

- delegaci rozhodčích a figurantů - deleguje VK ČKS 

- poháry pro prvních 5 závodníků v celkovém pořadí a za nejlepší výsledek 

v každé disciplíně (na všech VS). 

- poháry pro prvních 10 závodníků v celkovém pořadí a za nejlepší výsledek 

v každé disciplíně (MČR). 

Pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce 

odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO-není nárokové. 

Odměna je podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní, 

bezchybným a včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na 

vyhodnocení akce. 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VS A M ČR ZVV3: 

 

- složená zkouška ZVV3 v den podání přihlášky, musí být posouzena pouze 

rozhodčími delegovanými ČKS. 

- v případě startu psa bez PP je podmínkou, že pes je očipovaný, registrovaný na 

ČKS a má vydán Výkonnostní průkaz pro psy BPP. 

- možnost výběru startu na VS ZVV3 bude přednostně umožněn těm soutěžícím, 

kteří složili zkoušku ZVV3 na krajských soutěžích CACT. 

- u ostatních soutěžících bude pokračováno podle výše bodů splněného limitu na 

zkouškách, ale také s ohledem na požadavek psovoda i vzdálenost z místa 

bydliště. Pokud bude více zájemců o účast a pořadatelů málo, bude přednost dána 

soutěžícím s vyšším bodovým limitem. 

- s jedním psem je možné se přihlásit pouze na dvě VS. 

- členství v ČKS, chovatelském Klubu, nebo Klubu spec. výcviku je nutné doložit - 

přiložit fotokopii členské legitimace, s důrazem na průkazné členství v roce 

konání VS. 

- VS ZVV3 jsou postupové pro účast na M ČR daného roku. 

- doručení řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři sekretariátu ČKS 

do 10. února daného roku s doložením vykonaných zkoušek a získaných bodů, 

včetně zaplacení startovného na účet ČKS č.: 57438011/0100, 

var. symbol 844, KB Praha 7, složenka typu A, v případě neúčasti nevratné (bude 

použito na naběhlé náklady) 

Startovné bude určeno vždy koncem předcházejícího roku předsednictvem 

ČKS. 

NEZASÍLEJTE ŠEKY, nejsou dokladem o úhradě! 

V případě zaslání šeku nebude přihláška přijata a bude vrácena zpět 
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M ČR ZVV3 
- počet závodníků kvalifikujících se na M ČR ZVV3 je max. 30. 

Nad rámec tohoto počtu může startovat i Mistr ČR z roku předešlého, který 

postupuje přímo a nemusí se zúčastnit VS („zelená karta“). 

- podle dosažených výsledků na výběrových soutěžích stanoví konečný počet 

startujících VK. 

- „Zelená karta“ náleží také soutěžícímu, který v předešlém roce získal titul 

„Juniorský mistr ČR všestranných“ v kategorii ZVV 3. 

- jestliže se závodník, držitel „zelené karty“ rozhodne i přesto startovat na některé 

VS v daném roce, tak se výsady držitele „zelené karty“ vzdává. 

- žebříček účastníků pro MČR ZVV3 bude stanoven na základě vyššího bodového 

zisku z jedné VS daného roku. 

- Soutěžící (držitel tzv. zelené karty), který se nezúčastnil VS ale kvalifikoval se na 

M ČR ZVV3 přímo, zaplatí jednorázové startovné do 30. dubna daného roku 

(junior neplatí).  
 

DALŠÍ USTANOVENÍ: 

- maximální počet startujících na dvoudenní akci (VS) je 30, v odůvodněných 

případech velkého převisu přihlášených až 36. 

- minimální počet účastníků na jednodenní VS je 5. 

- v případě nižšího počtu přihlášených než 18 závodníků, bude akce probíhat jako 

jednodenní. 

- při splnění podmínek se zadává čekatelství českého šampióna práce CACT a res. 

CACT (nutno vyznačit ve výsledkové listině) – zodpovídá hlavní rozhodčí. 

- pořadí závodníků ve výsledkové listině je uváděno pouze u těch, kteří splnili 

limit 70% bodů ve všech oddílech (ostatní bez pořadí pod čarou). 

- závodníkům na prvních třech místech celkového pořadí MČR ZVV 3 zpravidla 

věnuje ČKS věcné ocenění. 

- stanovení pořadí při rovnosti bodů – lepší bodový zisk v obraně, následně 

v poslušnosti – nerozhodne–li, bude vyhlášeno dělené pořadí (stejný pohár 

dodatečně). 

- titul Mistr ČR obdrží soutěžící s nejvyšším počtem bodů pouze za 

předpokladu splnění limitu k zapsání zkoušky. 
- nástupu k vyhlášení výsledků jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy, 

se kterými startovali v celé soutěži 

- případné odvolání soutěžícího ze soutěže pro nesportovní chování, či 

nedodržování pokynů pořadatele a hlavního rozhodčího proběhne po linii: 

pořadatel - hlavní rozhodčí, po konzultaci s rozhodčími disciplíny, zápis o řešení 

přiloží hlavní rozhodčí ke zprávě z akce 

- při odstoupení ze soutěže se výsledek anuluje a provádí se o tom zápis do 

výkonnostní knížky. 

V celém průběhu soutěží pracuje pes bez náhubku, totéž se týká nástupů a 

vyhlášení výsledků!! 

Schváleno P ČKS 24. 6. 2015 

S platností od 1. 1. 2016 
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10. SMĚRNICE Č. 8 PRO POŘÁDÁNÍ VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ PRO M 

     ČR IPO A M ČR STOPAŘŮ 

 

(stanovení reprezentace) – platná od 1. 1. 2016 
 

DRUHY AKCÍ: POSTUPOVÉ SOUTĚŽE: 

 

VS pro M ČR IPO a MS FCI (zpravidla duben – dvoudenní) 

M ČR IPO (zpravidla červen) 

VS pro M ČR stopařů (zpravidla září – dvoudenní) 

M ČR stopařů (zpravidla říjen) 

 

PRO VS A M ČR IPO POŘADATEL GARANTUJE: 

 

- dobré organizační schopnosti a dostatečné personální zajištění akce. 

- respektování „Pokynů pro pořadatele výběrových soutěží a Mistrovství “. 

- pro výběrovou soutěž (dále jen „VS“) zajištění travnatého fotbalového hřiště; 

výjimečně rovné travnaté plochy o min. rozměru 80 x 100 kroků, vhodné pro 

pořádání této akce – včetně ozvučení. 

- pro MČR IPO je výlučně podmínkou zajištění travnatého fotbalového hřiště. 

- tréninkový prostor o rozměrech minimálně na dvě makety a překážky, 

- odpovídající terény na stopy a proškolené kladeče ČKS (vykolíkování prostoru je 

na vůli pořadatele) 

- dopravu na stopy ve skupinách po 3 závodnících (mikrobus, osobní auto s vlekem 

apod.), počet dle vzdálenosti a s ohledem na vlastní dopravu soutěžících. 

- odpovídající úroveň zajištění ubytování a stravování pro rozhodčí, figuranty, 

kladeče a hosty, popř. pořadatele. 

- informovat přihlášené soutěžící o možnostech ubytování (pokud možno se psy). 

- občerstvení po celou dobu soutěže (minimálně na dvou místech). 

- parkování v bezprostřední blízkosti stadionu. 

- zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po 

ukončení soutěže. 

- pořadí závodníků ve výsledkové listině je uváděno pouze u těch, kteří splnili limit 

70% bodů ve všech oddílech (ostatní bez pořadí pod čarou). 

- v případě udělení čekatelství CACT, ev.res CACT toto ve výsledcích vyznačit – 

zodpovídá hlavní rozhodčí 

- pořadatel při podání žádosti nabídne 2-3 termíny konání akce. Termín stanoví VK 

ČKS. 

- žádost o pořádání akce předloží pořadatel sekretariátu ČKS nejpozději do 30. 9. 

předchozího roku. 

 

 

PRO VS A M ČR IPO ČKS GARANTUJE: 

- delegaci rozhodčích a figurantů – deleguje VK ČKS 
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- poháry pro prvních 5 závodníků v celkovém pořadí a za pro nejlepší výsledek 

v každé disciplíně (na všech VS). 

- poháry pro prvních 15 závodníků v celkovém pořadí M ČR a pohár V. Schobera 

m.s. za nejlepší stopu, pohár pplk.O. Pinkase za nejlepší poslušnost, pohár za 

nejlepší obranu a pohár J. Skuhrovského za nejvyšší součet stopy a obrany (v 

případě rovnosti bodů rozhoduje lepší celkové umístění). 

- stanovení pořadí při rovnosti bodů – lepší bodový zisk v obraně, následně 

v poslušnosti – nerozhodne–li, bude vyhlášeno dělené pořadí (stejný pohár 

dodatečně). 

- ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně 

vynaložené náklady. V případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v 

individuálních případech projednat jeho ponechání pořadateli. 

- Pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce 

odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO-není nárokové. Odměna je 

podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní, bezchybným a 

včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na vyhodnocení akce. 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VS A M ČR IPO: 

- složená zkouška IPO3 na 250 bodů - zkouška IPO3, uznaná jako předpoklad pro 

postup na VS musí být složená v předcházejícím roce a musí být posouzena 

pouze rozhodčími delegovanými ČKS. 

- zařazení soutěžících do jednotlivých VS bude podle výše bodů splněného limitu 

na zkouškách, ale také s ohledem na požadavek psovoda i vzdálenost z místa 

bydliště. Pokud bude více zájemců o účast a pořadatelů málo, bude přednost dána 

soutěžícím se stejným bodovým limitem, který splnili v předchozím roce na VS 

nebo na M ČR IPO. 

- s jedním psem je možné se přihlásit pouze na dvě VS. 

- členství v ČKS, Chovatelském Klubu, nebo Klubu spec. výcviku je nutné doložit 

- přiložit fotokopii členské legitimace, s důrazem na průkazné členství v roce 

konání VS. 

- VS IPO jsou postupové pro účast na M ČR daného roku. 

- členové MSKS, usilující o státní reprezentaci na MS FCI IPO absolvují výběrové 

řízení podle stejných podmínek, jako členové ČKS. 

- doručení řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři sekretariátu ČKS 

do 15. ledna daného roku s doložením vykonaných zkoušek a získaných bodů, 

včetně zaplacení startovného (které bude určeno předsednictvem ČKS koncem 

předcházejícího roku) na účet ČKS č.: 57438011/0100, variabilní symbol 844, 

KB Praha 7, složenka typu A 

V případě neúčasti nevratné (bude použito na vzniklé náklady)- 

NEZASÍLEJTE ŠEKY, nejsou dokladem o úhradě! 

 

V případě zaslání šeku nebude přihláška přijata a bude vrácena zpět 
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M ČR IPO 

 

- počet závodníků kvalifikujících se na M ČR IPO je max. 48. Nad tento rámec je 

počítáno s účastí Mistra ČR z roku předešlého, který postupuje přímo a nemusí se 

zúčastnit VS. 

- dalších 6 míst (tzv. zelená karta) je rezervováno pro soutěžící Klubů plemen 

ČKS, kteří získali v předešlém roce titul „ Mistr ČR plemene“ a na tomto 

mistrovství splnili limit pro zapsání zkoušky IPO 3. 

- další „zelená karta“ náleží soutěžícímu, který v předešlém roce získal titul 

„Juniorský mistr ČR všestranných“ v kategorii IPO 3. 

- jestliže se závodník, držitel „zelené karty“ rozhodne i přesto startovat na některé 

VS v daném roce, tak se výsady držitele „zelené karty“ vzdává. 

- žebříček účastníků pro MČR IPO bude stanoven na základě vyššího bodového 

zisku z jedné VS daného roku. 

- soutěžící (držitel tzv. zelené karty), který se nezúčastnil VS, ale kvalifikoval se na 

M ČR IPO přímo, vyplní přihlášku a společně s dokladem o zaplacení 

jednorázového startovného (junior neplatí startovné) zašle nejpozději do 30.dubna 

daného roku sekretariátu ČKS. Týká se i Mistra ČR z předešlého roku. 

-výše startovného je stanovena předsednictvem ČKS, vždy koncem 

předcházejícího roku. 

- závodníkům na prvních třech místech v celkovém pořadí zpravidla věnuje ČKS 

věcné ocenění. 

- titul Mistr ČR obdrží soutěžící s nejvyšším počtem bodů pouze za předpokladu 

splnění limitu k zapsání zkoušky. 

- pořadí závodníků ve výsledkové listině je uváděno pouze u těch, kteří splnili limit 

70% bodů ve všech oddílech (ostatní bez pořadí pod čarou). 

 

STANOVENÍ REPREZENTACE NA MS FCI 
 

- Reprezentační družstvo na MS FCI bude stanoveno podle výsledků, dosažených 

na M ČR IPO v daném roce (1. -5. místo, 6. -7. místo náhradníci). 

- Podmínkou zařazení do reprezentačního družstva je splněná zkouška IPO3 a 

získání nejméně 260b. na uvedeném mistrovství. 

- Stanovení pořadí při rovnosti bodů – lepší bodový zisk v obraně, následně v 

poslušnosti – nerozhodne-li, bude vyhlášeno dělené pořadí (stejný pohár 

dodatečně). V případě děleného pořadí na 5 místě, pro určení reprezentace bude 

přihlédnuto k výsledku, kterým se soutěžící kvalifikoval na M ČR IPO. 

 

DALŠÍ USTANOVENÍ: 

- maximální počet startujících na dvoudenní akci (VS) je 54. 

- v případě nižšího počtu přihlášených než 28 závodníků, bude akce probíhat jako 

jednodenní. 

- při splnění podmínek se zadává čekatelství českého šampióna práce CACT a res. 

CACT (nutno vyznačit ve výsledkové listině) – zodpovídá hlavní rozhodčí. 
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- nástupu k vyhlášení výsledků jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy, 

se kterými startovali v celé soutěži 

- případné odvolání soutěžícího ze soutěže pro nesportovní chování, či 

nedodržování pokynů pořadatele a hlavního rozhodčího proběhne po linii: 

pořadatel - hlavní rozhodčí, po konzultaci s rozhodčím disciplíny, zápis o řešení 

přiloží hlavní rozhodčí ke zprávě z akce 

- při odstoupení ze soutěže se výsledek anuluje a provádí se o tom zápis do 

výkonnostní knížky. 

 

V celém průběhu soutěží pracuje pes bez náhubku, totéž se týká nástupů a 

vyhlášení výsledků!! 

 

 

SMĚRNICE PRO VS A M ČR STOPAŘŮ 

Podmínky pro pořádání VS stopařů 

 

Podmínky účasti: 

- členství v ČKS a jeho kolektivních členů, event. člen MSKS 

- úspěšně složená zkouška FH2 nebo IPO-FH u rozhodčích ČKS po datu 1. 1. 

předchozího roku do 20. 7. roku konání VS. 

- včasné zaplacení startovného na výběrovou soutěž, a to na účet ČKS č. 

57438011/0100, var. symbol 844, KB Praha 7,U Průhonu 38 

- výši startovného stanovuje předsednictvo ČKS v závěru roku pro příští sezonu 

- nezasílejte šeky, nejsou dokladem o úhradě! 

- zaslání řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři na adresu sekretariátu 

ČKS 

- přihláška musí obsahovat doklad o splněné zkoušce (fotokopie VK) a potvrzení o 

zaplacení startovného 

 
Na sekretariát ČKS musí být doručena nejpozději do 31. 7. roku pořádání VS !!! 
 

Výběrové soutěže: 
 

- soutěží se podle požadavků zkoušky IPO FH 

- každá soutěž je určena pro 8 soutěžících (v případě velkého převisu je možné 

navýšit na 9) 

- účast je možná maximálně na 1 soutěži 

- při větším počtu zájemců o účast na VS, budou sestaveny startovní listiny 

účastníků VS z dosaženého bodového výsledku zkoušky FH2 nebo IPO FH. IPO 

FH bude upřednostněno před FH 2. 

- každá soutěž je organizována v jednom místě ve dvou dnech, závodníci se musí 

účastnit po oba dny. 
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VK ČKS 
- sestaví obratem startovní listiny jednotlivých soutěží. 

 

Sekretariát ČKS 
 

- nejpozději do 15. 8. budou pořadatelé a soutěžící seznámeni se startovními 

listinami a místem konání jim určených VS 

-k tomuto datu budou startovní listiny také zveřejněny na webových stránkách 

ČKS www.kynologie.cz 

 

Pořadatel VS a M ČR stopařů garantuje: 
 

- upřednostnění budou ti pořadatelé, kteří v žádosti o uspořádání VS (MČR) 

uvedou možnost zajištění dvojích terénů (1x zelené, 1x ostatní…hlína, 

strniště). 

- dobré organizační schopnosti a dostatečné personální zajištění akce. 

- respektování „Pokynů pro pořadatele výběrových soutěží a Mistrovství“,- 

odpovídající terény na stopy, proškolené kladeče ČKS (vykolíkování prostorů je 

na vůli pořadatele). 

- dopravu na stopy ve skupinách po 3 závodnících (mikrobus, osobní auto s vlekem 

apod.), počet dle vzdálenosti a s ohledem na vlastní dopravu soutěžících. 

- odpovídající úroveň zajištění ubytování a stravování pro rozhodčí, kladeče a 

hosty, popř. pořadatele 

- odešle bezodkladně, nejpozději čtyři týdny před konáním soutěže, soutěžícím 

uvedeným na startovní listině zvací dopis, který musí být předem schválen VK. 

- informovat přihlášené soutěžící o možnostech ubytování (pokud možno se psy) 

- občerstvení po celou dobu soutěže (mobilní, v terénu) 

- zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po 

ukončení soutěže (zpracovat 2 výsledkové listiny podle zaslaného vzoru). V 

případě udělení čekatelství CACT, ev. res CACT toto ve výsledcích vyznačit, 

zodpovídá hlavní rozhodčí. 

Pořadatel při podání žádosti o akci nabídne sekretariátu ČKS 2-3 termíny. 

Termín konání stanoví VK ČKS. Podání žádosti sekretariátu ČKS do 30. 9. 

předchozího roku. 

 

ČKS garantuje: 

 

- delegaci rozhodčích – deleguje VK ČKS. 

- poháry pro prvních 5 soutěžících každé VS a poháry pro prvních 10 soutěžících 

na MČR FH. 

- ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně 

vynaložené náklady. V případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v 

individuálních případech projednat jeho ponechání pořadateli. 
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  Pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce 

odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO-není nárokové. 

 Odměna je podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní, 

bezchybným a včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na 

vyhodnocení akce. 

 

Mistrovství ČR stopařů. 

 

- Z každé VS postupuje na MČR stopařů přímo vítěz VS za předpokladu, že 

splní podmínky zapsání zkoušky IPO FH. 

Stejně tak postupuje přímo i mistr ČR z roku předešlého – nad rámec 

postupového žebříčku. 

Ostatní startující do plného počtu 18 soutěžících budou doplněni do postupového 

žebříčku podle získaných bodů ve VS za předpokladu splnění limitu k zapsání 

zkoušky na VS. 

- Po ukončení VS bude výcvikovou komisí ČKS sestaven postupový žebříček 

podle bodových výsledků (součet obou stop) VS. V případě rovnosti bodů 

rozhoduje bodový výsledek lepší stopy. 

 

Mistr ČR stopařů 

-Na mistrovství ČR soutěžící s nejvyšším počtem bodů (součet bodů z obou stop a 

splněná zkouška (IPO-FH) se stává vítězem a je mu zadán titul „mistr ČR 

stopařů“. V případě stejného počtu bodů budou soutěžící vyhodnoceni na stejném 

místě – dělené pořadí (stejný pohár bude zajištěn dodatečně). 

- V případě udělení čekatelství CACT, ev. res CACT toto ve výsledcích vyznačit, 

zodpovídá hlavní rozhodčí. 

- pořadí závodníků ve výsledkové listině je uváděno pouze u těch, kteří splnili limit 

70% bodů na obou stopách (ostatní bez pořadí pod čarou). 

- závodníkům na prvních třech místech v celkovém pořadí zpravidla věnuje ČKS 

věcné ocenění. 

 

Nominace reprezentantů na MS FCI stopařů 

 

- Reprezentanty na MS FCI stopařů pro následující rok se stávají soutěžící, kteří se 

na tomto mistrovství umístí na 1. a 2. místě. Soutěžící, který se umístí na 3. místě 

se stává náhradníkem. 

- v případě stejného počtu bodů na 2. nebo 3. místě rozhoduje o druhém 

reprezentantovi nebo náhradníkovi lepší výsledek na jedné ze stop (vyšší počet 

bodů) v případě rovnosti, součet bodů z tohoto mistrovství a bodů získaných na 

výběrových soutěžích. Předpokladem je vždy splněná zkouška IPO-FH. 
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Nominace reprezentantů na ME FCI stopařů 

 

-Reprezentanty na ME FCI stopařů pro následující rok se stávají soutěžící, kteří se 

na tomto mistrovství umístí na 3. a 4. místě. Soutěžící, který se umístí na 5. místě, 

se stává náhradníkem pro ME FCI stopařů. Řešení rovnosti bodů mezi 4. a 5. 

místem stejné jako při řešení rovnosti bodů mezi 2. a 3. při určení reprezentace na 

MS. 

 

V celém průběhu soutěží pracuje pes bez náhubku, totéž se týká nástupů a 

vyhlášení výsledků!!! 

 

Schváleno P ČKS: 24. 6. 2014 

Platnost od 1. 1. 2016 
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11. SMĚRNICE Č. 10 PRO POŘÁDÁNÍ VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ PRO  

      M ČR MALÝCH PLEMEN 

 

DRUHY AKCÍ: POSTUPOVÉ SOUTĚŽE: 

 

VS pro M ČR malých plemen ZMP 3 (probíhají v jarních měsících tak, aby 

výběrové řízení bylo ukončeno do 30. června) 

M ČR malých plemen ZMP 3 (zpravidla září - říjen) 

 

 

POŘADATEL GARANTUJE: 

 

- dobré organizační schopnosti a dostatečné personální zajištění akce 

- respektování „Pokynů pro pořadatele výběrových soutěží a Mistrovství “ 

- pro výběrovou soutěž (dále jen „VS“) zajištění rovné travnaté plochy o min. 

rozměru 80x  100 kroků, vhodné pro pořádání této akce – včetně ozvučení 

- pro M ČR malých plemen ZMP 3 se doporučuje zajištění travnatého fotbalového 

hřiště,(výjimečně rovná travnatá plocha 80 x 100 kroků) 

- tréninkový prostor o rozměrech minimálně na dvě makety a překážky 

- odpovídající terény na stopy, proškolené kladeče ČKS (vykolíkování prostoru je 

na vůli 

pořadatele) 

- dopravu na stopy ve skupinách po 3 až 4 závodnících (mikrobus, osobní auto s 

vlekem 

apod.), počet dle vzdálenosti a s ohledem na vlastní dopravu soutěžících 

- odpovídající úroveň zajištění ubytování a stravování pro rozhodčí, figuranty, 

kladeče a 

hosty, popř. pořadatele 

- informovat přihlášené soutěžící o možnostech ubytování (pokud možno se psy) 

- občerstvení po celou dobu soutěže 

- parkování v bezprostřední blízkosti místa konání 

- zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po 

ukončení soutěže (zpracovat výsledkovou listinu podle zaslaného vzoru), 

zveřejňovat průběžné výsledky, jak na soutěži, tak na stránkách 

- v případě udělení čekatelství CACT, ev. res. CACT toto ve výsledcích vyznačit 

(zodpovídá 

hlavní rozhodčí). 

- pořadatel při podání žádosti nabídne 2-3 termíny konání akce, termín stanoví VK 

ČKS, žádost o pořádání akce předloží pořadatel sekretariátu ČKS nejpozději do 30. 

9. předchozího roku. 
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Pro VS A MČR malých plemen ZMP 3 ČKS GARANTUJE: 

 

-ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně 

vynaložené náklady (v případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v 

individuálních případech projednat jeho ponechání pořadateli) 

-delegaci rozhodčích a figurantů provádí VK ČKS. 

-pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce 

odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO-není nárokové (odměna je 

podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní, bezchybným a 

včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na vyhodnocení akce) 

 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VS A M ČR ZMP 3 : 

 

- na VS složená zkouška ZMP 2 v den podání přihlášky, musí být posouzena pouze 

rozhodčími delegovanými ČKS 

- v případě startu psa bez PP je podmínkou, že pes je očipovaný, registrovaný na 

ČKS a má vydán Výkonnostní průkaz pro psy BPP 

- možnost výběru startu na VS bude přednostně umožněn těm soutěžícím, kteří 

složili zkoušku ZMP 3 na krajských soutěžích CACT 

- u ostatních soutěžících bude pokračováno podle výše bodů splněného limitu na 

zkouškách, 

ale také s ohledem na požadavek psovoda i vzdálenost z místa bydliště, pokud 

bude více zájemců o účast a pořadatelů málo, bude přednost dána soutěžícím s 

vyšším bodovým limitem 

- s jedním psem je možné se přihlásit pouze na dvě VS 

- členství v ČKS, chovatelském Klubu, nebo Klubu spec. výcviku je nutné doložit 

– přiložit fotokopii členské legitimace, s důrazem na průkazné členství v roce 

konání VS 

- VS jsou postupové pro účast na M ČR daného roku 

- doručení řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři sekretariátu ČKS 

do 10. února daného roku s doložením vykonaných zkoušek a získaných bodů, 

včetně zaplacení startovného, (x počet závodů) na účet ČKS č.: 57438011/0100, 

var. symbol 844, KB Praha 7, složenka typu A, v případě neúčasti nevratné (bude 

použito na náklady) 

Startovné bude určeno vždy koncem předcházejícího roku předsednictvem ČKS. 
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M ČR malých plemen ZMP 3 

 

- podmínkou účasti na M ČR malých plemen je složená zkouška ZMP 3 

- soutěžící s nejvyšším počtem bodů (minimálně 70% v každém oddílu) v kategorii  

  ZMP 3 se stává Mistrem ČR malých plemen pro daný rok 

- na M ČR malých plemen mohou probíhat soutěže v nižších kategoriích (ZMP 1,    

  ZMP 2,ZMPO), vítězové těchto kategorií se nestávají Mistrem ČR daného stupně  

  zkoušky. Do těchto kategorií se závodníci přihlašují bez předchozí účasti ve VS. 

- počet závodníků kvalifikujících se na M ČR malých plemen ZMP 3 je max. 30 

- nad rámec tohoto počtu může startovat i Mistr ČR z roku předešlého, který  

  postupuje přímo a nemusí se zúčastnit VS („zelená karta“). 

- jestliže se však držitel této „zelené karty“ rozhodne v daném roce na některé VS  

  přesto startovat, tak se výsady přímého postupu vzdává 

- podle dosažených výsledků na výběrových soutěžích stanoví konečný počet  

  startujících VK 

- žebříček účastníků pro MČR malých plemen ZMP 3 bude stanoven na základě  

  vyššího bodového zisku z jedné VS daného roku 

- soutěžící (držitel tzv. zelené karty), který se nezúčastnil VS, ale kvalifikoval se na  

  M ČR malých plemen ZMP 3 přímo, zaplatí jednorázové startovné do 30. dubna  

  daného roku   

- stanovení pořadí při rovnosti bodů – lepší bodový zisk v speciálních cvicích,  

  následně v poslušnosti – nerozhodne-li, bude vyhlášeno dělené pořadí (stejný  

  pohár dodatečně) 

 

DALŠÍ USTANOVENÍ: 

 

- maximální počet startujících na dvoudenní akci (VS, M ČR v kategorii ZMP 3) je 

30, v odůvodněných případech velkého převisu přihlášených až 36 

- minimální počet účastníků na jednodenní VS a M ČR je 5 

- v případě nižšího počtu přihlášených než 18 závodníků, bude akce probíhat jako  

  jednodenní 

- při splnění podmínek se zadává čekatelství českého šampióna práce CACT a rez.  

  CACT (nutno vyznačit ve výsledkové listině) – zodpovídá hlavní rozhodčí. 

 

  Pořadí ve výsledkové listině se zadává jen těm soutěžícím, kteří splnili limit ve 

všech oddílech příslušné kategorie – ostatní uvádět pod čarou. 

- nástupu k vyhlášení výsledků jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy,  

  se kterými startovali v celé soutěži 

- případné odvolání soutěžícího ze soutěže pro nesportovní chování, či  

  nedodržování pokynů pořadatele a hlavního rozhodčího proběhne po linii:  

  pořadatel – hlavní rozhodčí, po konzultaci s rozhodčími disciplíny, zápis o řešení  

  přiloží hlavní rozhodčí ke zprávě z akce 

- při odstoupení ze soutěže se výsledek anuluje a provádí se o tom zápis do  

  výkonnostní knížky. 
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V celém průběhu soutěží pracuje pes bez náhubku, (pokud zkušební řád neuvádí 

jinak) totéž se týká nástupů a vyhlášení výsledků!!! 

 

Schváleno P ČKS dne: 24.6.2015 

Platnost od 1. 1. 2016 

 

 

12. SMĚRNICE Č. 14 K POŘÁDÁNÍ KRAJSKÝCH OTEVŘENÝCH  

      ZÁVODŮ S MOŽNOSTÍ UDĚLENÍ ČEKATELSTVÍ CACT, res. CACT 

 

VŠEOBECNĚ: 

 

Tyto závody jsou pořádány jednotlivými krajskými organizacemi, které 

uspořádáním mohou pověřit některou ze ZKO, nebo poboček chovatelských klubů. 

Vypisovány mohou být v kategorii IPO3, ZVV3, ZMP3, FH2, nebo IPO FH, (viz 

Řád pro udělování Šampiona práce ČR). Možná je i kumulace více kategorií při 

jedné soutěži. 

K účasti postačí složená zkouška o stupeň nižší (příslušné kategorie). 

V případě zařazení jakékoliv vložené kategorie je tato odděleně posuzována 

rozhodčími delegovanými KV. 

 

POKYNY PRO POŘADATELE: 

 

- požádat sekretariát o zařazení Krajského závodu do kalendáře výcvikových akcí 

ČKS na předepsaném tiskopisu 

- požadavek doručit do 30. 9. předešlého roku 

- zpracovat propozice závodu a zaslat před jejich zveřejněním, nejpozději 2 měsíce 

před datem konání výcvikové komisi ČKS 

- ve spolupráci s hlavním rozhodčím vypracovat harmonogram soutěže 

- v průběhu soutěže zajistí veřejně přístupnou výsledkovou tabuli 

- ihned po ukončení akce zaslat výsledky na předepsané výsledkové listině 

sekretariátu ČKS k uveřejnění na webu (vyznačit ev. zadání čekatelství CACT, res. 

CACT + druh plemene – zodpovídá hl. rozhodčí) 

- po ukončení soutěže nárokovat u ČKS proplacení náležitostí delegovaného počtu   

rozhodčích kategorie s CACT dle platné směrnice „Výše odměn a náhrad“. 

 

POŘADATEL V E SPOLUPRÁCI S KRAJSKÝM VÝBOREM: 

 

-zajistí delegaci figuranta (může být i I. třídy), potřebného počtu proškolených 

kladečů a vedoucího stop 

-pořadatele v počtu úměrném rozsahu soutěže 

-v případě vložené kategorie zajistí rozhodčího pro tuto kategorii, nemůže ji 

posuzovat rozhodčí delegovaný VK ČKS pro hlavní kategorii 
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-provede výplatu náležitostí všech delegovaných funkcionářů dle platné směrnice. 

 

 

ČKS: 

 

-po zařazení akce do kalendáře akcí na příslušný rok provede delegaci rozhodčího, 

nebo více rozhodčích, s přihlédnutím na požadavek a určí hlavního rozhodčího 

-zahrne soutěž do plánu akcí s udělováním čekatelství CACT, res. CACT 

-schvaluje propozice soutěže 

-zveřejní konání akce spolu s ostatními akcemi na příslušný rok (INFO, web) 

-zveřejní zaslané výsledky na webu 

-provede refundaci vyplacených náležitostí rozhodčího pro hlavní kategorii (proti 

dokladům). 

 

HLAVNÍ ROZHODČÍ: 

 

-spolupracuje s pořadatelem před započetím akce, v celém jejím průběhu až do 

vyhlášení výsledků 

-po předchozím projednání s pořadatelem seznámí před zahájením akce soutěžící 

rámcově s podmínkami, harmonogramem akce, představí sbor rozhodčích a 

pomocníky 

-zodpovídá za regulérní průběh celé akce, za kontrolu správnosti údajů v 

přihláškách, za oprávněnost startu závodníků, za zápis do výkonnostního průkazu 

-vypisuje potvrzení o vykonané zkoušce – při jejím splnění, vypisuje zvlášť 

výsledkovou listinu se splněnými zkouškami na této soutěži. 

 

V PROPOZICÍCH SOUTĚŽE POŘADATEL UVEDE: 

 

-podmínky účasti 

-požadované doklady (výkon. průkaz, včetně údaje o splnění požadované zkoušky, 

veterinární doklady, členský průkaz ČKS nebo MSKS, nebo CHK) 

-datum uzávěrky s uvedením kontaktu (rozhoduje datum poštovního razítka) 

-možnosti ubytování (seznam zařízení poskytujících ubytování se psy) 

-možnost ustájení psů 

-výši startovného 

-povinnost nahlášení háravých fen 

-možnost případného tréninku již v pátek před akcí 

-soutěž může probíhat jako dvoudenní akce 

-maximální počet startujících je 54, v případě jednodenní akce 30 

-minimální počet startujících v hlavní kategorii je 5 psovodů 

-součástí prezentace je i kontrola členského průkazu, kontrola veterinárních 

náležitostí vyplývajících ze zákona a kontrola identity psa 

-každý soutěžící losuje sám za sebe, jiný způsob losování je nepřípustný 

-závodníci musí být opatřeni startovními čísly 
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-k provádění poslušnosti a obrany musí být zajištěn stadion nebo obdobný prostor s 

potřebnými rozměry, rovnou plochou s travnatým porostem přiměřeného vzrůstu 

a ozvučením 

-pořadatel zodpovídá za připravenost odpovídajícího nářadí a překážek 

-střelba je prováděna v jednom místě, zbraň stejné ráže 6 mm po celou dobu 

soutěže 

-háravé feny provádějí poslušnost a obranu na závěr soutěže (nutno jim umožnit 

trénink) 

-delegovaní figuranti mohou figurovat pouze při samotné soutěži 

-vedoucí stop zodpovídá za položené stopy, proto musí být osobně přítomen po 

celou dobu kladení 

-na stopy jsou startující zaváženi po třech - pořadí stop ve skupině se vždy losuje. 

 

POŘADATEL ZPRACUJE PRO VLASTNÍ SOUTĚŽ: 

 

-jmenný seznam startujících (psovodi a psi) a jejich údaje 

-přesný harmonogram soutěže - pro nástupy na stopy zpravidla uvádět stejný čas 

pro trojici, na poslušnost pro dvojici, pro obranu jednotlivě 

-po skončení akce předá pořadatel hlavnímu rozhodčímu přihlášky účastníků 

-po celou dobu soutěže musí být průběžně doplňována veřejně přístupná 

výsledková tabule, uvádějí se pouze bodové hodnoty jednotlivých oddílů (stopa, 

poslušnost, obrana), to platí i o výsledkové listině 

-do výsledkové listiny jsou uváděni v pořadí dle celkově získaných bodů psovodi 

se psy, kteří splnili 70 % limit v každém oddílu, teprve pak jsou uváděni, v pořadí 

získaných bodů, další účastníci (pod čarou – bez uvedeného pořadí) 

-výsledky soutěže ověří před vyhlášením hlavní rozhodčí 

-nástupu k vyhlášení jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy, s kterými 

startovali 

-v celém průběhu soutěže pracují psi bez náhubku (týká se i nástupů) 

-případné odvolání soutěžícího ze soutěže pro nesportovní chování, či 

nedodržování pokynů pořadatele a hl. rozhodčího proběhne po linii pořadatel hl. 

rozhodčí, po konzultaci s rozhodčími disciplíny, zápis o řešení přiloží hl. 

rozhodčí ke zprávě z akce 

-případné odstoupení ze soutěže je možné pouze v odůvodněných případech 

(zdravotní stav - pes, psovod), výsledek se anuluje 

-bodové hodnocení každého psovoda se vyhlašuje ihned po ukončení příslušné 

disciplíny veřejně. 

 

Schváleno P ČKS dne: 24.6.2015 

Platnost od: 1. 1. 2016 
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Souhlas zákonného zástupce. 

 

 

 

Souhlasím s účastí    …....................................................................  

 

na závodě Branného víceboje kynologů, který se uskuteční dne: .............................. 

 

 

 

 

 

Místo konání závodu:  .................................................................... 

 

 

 

 

Zároveň prohlašuji, že můj syn/dcera/svěřenec narozen: .......................................... 

 

je zdravý a schopen absolvovat tento závod se zvýšenou fyzickou zátěží. 

 

 

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:   .................................................................. 

 

 

 

 

 

Číslo OP:  .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            …......................................................... 

                                                        podpis zákonného zástupce 
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13. ZKOUŠKY FIGURANTŮ I. A II. TŘÍDY  

 

 SE USKUTEČNÍ 8. 11. 2015 - ZKO PRAHA 4 – JIŽNÍ MĚSTO. 

 

Jednotlivé krajské organizace ČKS nahlásí nejpozději do 31. 8. 2015 následující 

počty figurantů II. třídy (počet účastníků vychází z členské základny kraje): 

 

 

                            Praha                                3 

                            Středočeský kraj              4 

                            Jihočeský kraj 2 

                            Plzeňský kraj                    2 

                            Karlovarský kraj               1 

                            Ústecký kraj                      2 

                            Liberecký kraj                   2 

                            Královéhradecký kraj        2 

                            Pardubický kraj                 1 

                            Vysočina                           1 

                            Zlínský kraj                       1 

                            Olomoucký kraj                1 

                            Moravskoslezský kraj 3  

                            Jihomoravský kraj 1       

                       _________________________________                     

                            Celkem                            26 účastníků 

 

 

 

      Podmínkou účasti každého figuranta je zajištění jednoho psa (vlastního 

nebo zajištěného s jiným psovodem), který je vhodný pro splnění požadavků 

obrany dle zkoušky IPO 3. 

zkoušky figurantů I. třídy (provádí zkušební komise ČKS) 

-  běh, test, praxe 

-  podrobný obsah testů obdrží všichni adepti spolu s pozvánkou 

 

   zkoušky nových figurantů II. třídy (provádí zkušební komise KV) 
-  test, praxe 

-  přezkušuje se praktické figurování a ověřují se znalosti obran stávajících ZŘ,  

   práv a povinností figuranta z těchto ZŘ vyplývajících 

-  přítomnost svazového figuranta ve zkušební komisi může být nahrazena  

   figurantem I. třídy 

prolongace průkazů figurantů I. třídy (provádí zkušební komise KV) 

 běh, test, praxe   
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 přezkušuje se praktické figurování a ověřují se znalosti obran stávajících ZŘ, 

práv a povinností figuranta z těchto ZŘ vyplývajících.  

 

   Povinnost prolongace průkazu po uplynutí 4 roků od jeho vydání platí od 1. 1. 

2005 (od tohoto data nebude figurant s neplatným průkazem připuštěn k akci – 

kontrolou dodržování pověřeni delegovaní rozhodčí na akci. 

 

14. RŮZNÉ 

 

a) výpis usnesení PČKS 651/14 - klubové akce plemen (Mistrovství republiky 

plemene) v disciplínách klubů speciálního výcviku se organizují vždy se 

souhlasem chovatelského klubu plemene a rozhodčí na tuto akci deleguje příslušný 

klub speciálního výcviku. Výsledky těchto akcí se nezapisují do průkazu původu 

pouze do výkonnostního sešitu. 

15. Ochrana zvířat při veřejném vystoupení- upozornění na ustanovení 

zákona týkající se veřejných vystoupení zvířat. 

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 359/2012 Sb., kterým se mění zákon 

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého pořadatel 

veřejného vystoupení zvířat nebude již muset předkládat ke schválení 

Ministerstvu zemědělství řád ochrany zvířat.  

Zákon však stále stanovuje pořadateli povinnosti a omezení; např. nutnost 

oznámit veřejné vystoupení obci a KVS, předložit jim seznam činností se zvířaty 

apod. Více níže v paragrafu 8 novelizovaného zákona: 

§8  

Veřejná vystoupení zvířat  

(1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění 

činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, 

a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem 

výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo 

činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho 

vzhledu, výkonu nebo určitých vloh; za veřejné vystoupení se nepovažuje 

svod zvířat 1c).  
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(2) Fyzická nebo právnická osoba, která pořádá nebo provádí veřejné     

vystoupení (dále jen „pořadatel"), je povinna zajistit, aby při veřejném  

vystoupení byla přítomna fyzická osoba, která je schopna  

 

a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,  

b) zjistit změny v chování zvířat,  

c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody 

zvířat,  

d) bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat,  

e) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného 

vystoupení.  

 

(3) Pořadatel je povinen  

a) oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení 

krajské veterinární správě a příslušné obci  

1. místo a datum konání,  

2. druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit,  

3. údaje umožňující identifikaci osoby podle odstavce 2,  

b) současně s oznámením podle písmene a) předložit seznam činností se 

zvířaty,  

c) poučit osoby, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat, 

jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení 

a seznámit je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle 

tohoto zákona a kontrolovat, zda je v průběhu veřejného vystoupení zvířat 

dodržují,  

d) oznámit porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem veřejného 

vystoupení krajské veterinární správě.  

(4) Povinnosti stanovené v odstavci 3 písm. a) a b) se nevztahují  

a) na ozbrojené síly, bezpečností sbory nebo obecní policii,  

b) na zoologickou zahradu nebo záchranou stanici, pokud se veřejné 

vystoupení koná v prostoru této zoologické zahrady nebo záchranné 

stanice, a  

c) na zpětné vypuštění zvířete do volné přírody zoologickou zahradou 

nebo záchrannou stanicí.  

(5) Pořadatel je oprávněn při důvodném podezření na porušení podmínek 

ochrany zvířat stanovených tímto zákonem účastníkem veřejného 

vystoupení konání veřejného vystoupení zvířat až do provedení nápravy 

zastavit, nebo osobu, která stanovené podmínky porušila, vyloučit a její 

zvíře z veřejného vystoupení zvířat vyřadit. 
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Výklad zákona z pera mluvčího SVS pana MVDr. Dubna. R. 

   

Státní veterinární správa ČR soudí stejně jako Ústřední komise pro ochranu zvířat, 

že používání takovýchto pomůcek je nejen proti zdravému rozumu, ale je i 

překročením zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb., 

novelizovaný zákonem č. 77/2004 Sb.). Ostatně to odporuje i Evropské dohodě o 

ochraně zvířat v zájmovém chovu, kterou naše republika ratifikovala a vyhlásila ji 

jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR pod č. 19/2000 Sb.m.s. 

V současné době Ústřední komise pro ochranu zvířat zpracovává k tomuto tématu 

odborné stanovisko, které bude posléze zveřejněno i na jejích webových stránkách 

(http://www.mze.cz/ [Další aktivity -> Ochrana zvířat]). 

Státní veterinární správa ČR pak plně souhlasí s tím, že použití elektrického obojku 

(obojek využívající elektrické impulsy) a zejména ještě ostnatého obojku je 

porušením zákona na ochranu zvířat proti týrání, tudíž že k výcviku a výchově 

zvířat nelze takovéto obojky používat. 

Snad lze pro představu uvést, že tento zákon č. 246/1992 Sb. ve svém § 4 za týrání 

výslovně považuje „používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících 

pomůcek…., nebo vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů 

biologické, fyzikální nebo chemické povahy, či zacházet se zvířetem, přepravovat 

je nebo pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení, poškození 

zdraví nebo k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání“.  

A zmíněná Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmových chovech v článku 7 

říká, že žádné takové zvíře „nesmí být cvičeno způsobem, který přináší újmu na 

jeho zdraví a kondici, zejména nesmí být nuceno překračovat své schopnosti nebo 

svou přirozenou sílu a nesmí být používáno umělých prostředků, které způsobují 

zranění nebo zbytečnou bolest, utrpení nebo úzkost“. … 

 

http://www.mze.cz/
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Podklady do kalendáře sport. akcí ČKS a hlášení akce (i kolekt. členů ČKS) 
ŽÁDOST O SPORTOVNÍ KYNOLOGICKOU AKCI (ZKO, KV ČKS) 

 

Pořadatel: ……………………………………………………………………………….. 

 

Datum konání: ……………………… Náhradní termín: ……………………………. 

 

Název akce: ………………………………………………………………………………. 

 

Místo konání akce: ………………………………………………………………………. 

 

ZKO, která akci pořádá:  ……………………………………………………………….. 

v případě kolektivního člena pověření ZKO: 

 

Vedoucí akce: 

 

………………………………...    ………………………………………….    ……………… 

  Jméno a příjmení                    adresa               telefon 

         

e-mail: …………………………….  www:  …………………………………. 

 

    

 ………………………..…………………………….. 

   razítko ZKO a podpis statutárního 

zástupce ZKO 

 

Doporučení Krajského výboru  
(u výběrových akcí a MR ČKS) 

 

VS - dospělých (IPO, ZVV3, stopaři)            

VS - mládeže (všestranní i stopaři) 

MČR mládeže (všestranní i stopaři)  

MČR – IPO, ZVV3, stopaři IPO FH 

Mistr. klubu (kolektivního člena) 

VS – malá plemena (MP)¨ 

MČR – malá plemena 

VS branný víceboj kynologů (BVK) – možno sloučit více krajů po domluvě 

MČR BVK 

Návrhy rozhodčích a figurantů (u akcí kolektivního člena) 

 

Náhradníci rozhodčí: 

 

U zahraničních rozhodčích přiložte písemný souhlas rozhodčího s potvrzením o přijetí 

delegace v termínu akce. 
Uzávěrka podkladů vždy 30. 9. předchozího roku. 

 

!!!   Veškeré návrhy (netýká se akcí kolektivních členů) zasílejte výhradně       

       prostřednictvím příslušného KV ČKS    !!!! 
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Oznámení o pořádání veřejného vystoupení zvířat podle ust. § 8 odst. 3 písm. b) 

zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
 

Adresát:  
Městská veterinární správa v Praze SVS 
Krajská veterinární správa 

 

 

Název akce:  ……………………………………………………….. 
  
Pořadatel:  ……………………………………………………….. 
    

Adresa:   ……………………………………………………….. 
 

Kontaktní adresa:    ……………………………………………………….. 
 

Tel.:    ……………………………………………………….. 
 

Odpovědná osoba:   ……………………………………………………….. 
 

 

Datum konání:  ……………………………………………………….. 

   
 

Místo konání:  ……………………………………………………….. 
   ……………………………………………………….. 
 

Druh zvířat:  ……………………………………………………….. 
   
 

Seznam činností se zvířaty:   ……………………………………………………….. 
       ……………………………………………………….. 

       ……………………………………………………….. 

 

 

(Vzor na NZŘ: Zvířata budou provádět cviky v rámci disciplin 

stopa, poslušnost a obrana dle Národního zkušebního řádu 

Českého kynologického svazu). 
 

 

 

V Praze dne       ……………     

…………………….. 

              podpis 

Adresát: 

Příslušný krajský úřad 
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Oznámení o pořádání veřejného vystoupení zvířat podle ust. § 8 odst. 3 písm. b) 

zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
 

Akce - Zkoušky z výkonu psů dle …….. se uskuteční v termínu …………... 

    

Pořadatel akce ……………………… učinil dne ………… oznámení o konání výše uvedené 

akce (příloha č. 1) adresované Městské - Krajské veterinární správě  

v ……………. 

 

Shora uvedená akce se bude konat na adrese organizace.  

 

Pořadatel stanovil tyto povinnosti účastníka akce: 

 

- Předvedená zvířata musí být klinicky zdravá. 

- Přejímku zvířat provede oprávněná osoba, která provede vizuální kontrolu 

zdravotního stavu zvířat a kontrolu platného očkování proti vzteklině. 

- Zvíře, u kterého majitel nedoloží platné očkování proti vzteklině, nebude ke 

zkouškám připuštěno. 

- Místo pořádání akce – areál ZKO a ostatní prostory budou přizpůsobeny 

počtu návštěvníků a budou udržovány v čistotě a popřípadě po ukončení akce 

dezinfikovány. 

- Účastníci akce jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., 

na ochranu zvířat proti týrání (ke zkouškám nebudou připuštěna kupírovaná 

zvířata a to ani ze zdravotních důvodů) a ustanovení zákona 166/1999 Sb., o 

veterinární péči. 

- Účastníci akce jsou povinni znát propozice a řídit se jimi, plnit příkazy 

rozhodčích a pořadatelů, včas se dostavit na místo konání a dodržovat 

sportovní vystupování. Háravou fenu je účastník povinen nahlásit při 

prezenci pořadateli. 

- Účastníci akce plně odpovídají za škody způsobené psem. 

 

 

---------------------- 

                                                                                          podpis 

Příloha:  

oznámení o konání akce ze dne ..……….., adresát Krajská - Městská veterinární správa v 

……...……. 
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Prohlášení o poučení 
 

 

 

 

Pořadatel veřejného vystoupení s názvem akce „ ………………………….  

 

………………… “ dne …………… poučil osoby, v souladu s ustanovením § 8 

odst. (3) písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, které se 

aktivně účastní svodu zvířat, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky 

nebo jiné vybavení. 

Pořadatel veřejného vystoupení je seznámil se zásadami zabezpečení pohody a 

ochrany zvířat podle uvedeného zákona a kontroluje jejich dodržování. 

 

 

 

 

Seznam osob: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ………………..                              

          

      ______________________ 

       razítko a podpis pořadatele 
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