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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 hodin  

JEDNACÍ DNY 

Sekretariát –            úterý         7,00  -  11,45            12,45 – 16,15 
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 . 
Spojení , telefony: 
-ústředna – sekretariát ČKS   Jana Brodská, 266 722 235,   fax 266 722 252 
 příjem a odesílání pošty,          jana.brodska@kynologie.cz 
 objednávky ZŘ          
 

-tajemník  Jiří Šiška, 266 722 237, 724 218 188 
 info@kynologie.cz 
 

-členská zákl., účetnictví        Václav. Srb, 266 722 238, 723 310 711 
  srb@kynologie.cz 
 

-zkoušky, delegace, dotace  Věra Míšková, 266 722 246, 724 782 718 
 INFO miskova@kynologie.cz, zkousky@kynologie.cz 
 

-zástupce tajemníka pro PK, Eva Novotná, 266 722 239, 724 782 720 
 sekretariát MVP,                    vystava@kynologie.cz , poradci@kynologie.cz 
 potvrzování exportů, PP,RTG            
 

-vystavení PP,                       Libuše Chaloupková, 266 722 224, 724 782 716 
 registrace přihlášek vrhů      chaloupkova@kynologie.cz 
 zápisy importů, RTG     
 

-vystavení PP,tetovací čísla   Bc.Veronika Pecharová, 266 722 239   
  reg. pracovníků MVP veronika.pecharova@kynologie.cz 
 

-evidence a fakturace RTG,    Ondřej Šiška, 266 722 254, 773 433 475 
 DKK, DLK   registr BPP,     ondrej.siska@kynologie.cz 
 přehledy krytí   
   

-vystavení PP,exportní PP,   Petra Novotná, 266 722 254, 724 782 719  
 duplikáty a přepisy,               petra.novotna@kynologie. 
 registr BPP   
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1. UPOZORNĚNÍ 

Pro rozhodčí a figuranty výběrových akcí - delegace uvedené v INFU 
1/2012 platí jako delegační list 
 

Od letošního roku není potřeba žádat veterinární správu o povolení 
k pořádání kynologických akcí – pouze se dá na vědomí. 
 

Postup při pořádání zkoušek  
Na základě novely zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči již nejsou zkoušky 
z výkonu a soutěže považovány za svod zvířat. Jedná se pouze o veřejné 
vystoupení. 
 

Postup ZKO při nahlašování zkoušek a soutěží příslušným úřadům a institucím: 
 

1- ZKO oznámí příslušné veterinární správě konání dané akce. 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 (od 
nového roku nemusí být veterinář). Vzor 1 

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

3- ZKO požádá příslušný úřad o povolení akce 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 vyhotoví Rozhodnutí o povolení akce. 
 

Schválené řády ochrany zvířat při svodu (vyhláška č. 192/2004) zůstávají platné 
a již je není potřeba obnovovat. Jakmile proběhne novela zákona č. 246 Sb., 
o ochraně zvířat, nebude potřeba povolení soutěží a zkoušek. Budeme se řídit 
pouze platnými zákony. 
(žádost v příloze) 
 

Na základě mnoha připomínek jsou zrušeny chráněné termíny v r. 2012, které 
byly uvedeny v INFU 2/2011 
 

Informace pro pořadatele: byly schváleny max. výše záloh na akce 2012:  
VS IPO  -  50.000,- ,  VS stopařů – 20.000,- (dvoudenní) , VS mládeže 10.000,- 
jednodenní ,  VS ml. stopařů – 10.000,- , MR NZŘ 50.000,- , MR IPO – 70.000,- , 
MR stopařů mládeže – 40.000,- , MRM 50.000,- Kč 
 

Připomínka k výkladu Stanov ČKS čl. 4. odst 5. :  
organizace není oprávněna, po vypořádání  závazků člena vůči dané ZKO, 
odmítnout odcházejícímu členovi dát výstupní razítko.  
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EVIDENCE ZKOUŠEK  PSŮ  BPP  

Český kynologický svaz upozorňuje, že do databáze zkoušek budou evidovány 
pouze zkoušky psů registrovaných v registru psů BPP u Českého kynologického 
svazu. Jedinci s výkonnostním průkazem vystavenými jinými organizacemi 
nebudou evidováni a to ani v případě, že zkoušky absolvovali v ZKO ČKS.  
 
EVIDENCE ZKOUŠEK  PSŮ S PRŮKAZEM PŮVODU  
Jedinci s PP, kteří složili zkoušky u jiných organizací mimo ČKS budou evidováni 
na základě předložení dokladu potvrzení o vykonané zkoušce.  

Upozornění  na opravy  ZŘ IPO    

Prosíme , abyste si v textu zkušebního řádu provedli níže uvedené opravy : 
 

Str. 6 – oddíl Rozhodčí, předposlední odst., dopsat větu: „Omezení posuzování se 
vztahuje rovněž na rodinné příslušníky rozhodčího a jejich psů“ 
 

Str. 25:  druhý řádek: vypustit „ nebo jeho část “ 
čtvrtý odstavec: druhou větu: „Obraty provádí psovod vlevo“ změnit 
takto: „Obraty čelem vzad provádí psovod vlevo“ 

  

Str. 33:  třetí odstavec: dtto  
 

Str. 45, bod 6.c) předposlední větu: „Pokud pes… .“   celou vypustit 
 

Str. 73, poslední větu opravit na : 
„Chyby v zahájení cviku, pokračování v běhu po zvukovém povelu, neklidné 
a nesoustředěné stání , popocházení, pomalé nebo zpomalující se přiběhnutí, 
rozkročený postoj cviku snižují bodové hodnocení.“ 
 

Str. 73, bod  4.:první řádek:  a) upravit na : Po jednom zvukovém povelu : k noze, 
stůj, ke mně , k noze  
 

Str. 77, bod  1.: opravit   „5 bodů“ na „10 bodů“ 
 

Str. 78, první odstavec, poslední věta nahradit text:  „ ke třetímu “ slovy  „ k  
prvnímu “ 
 

Str. 46, 61, 77:  za první větu do odstavce Všeobecná ustanovení, doplnit větu: 
„Rozměr prostoru  je 90 x 70 kroků. Hlášení podává psovod rozhodčímu cca 20 
kroků od posledního úkrytu.“ 
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2.VÝBĚROVÉ AKCE V ROCE 2012- DELEGACE ROZHODČÍCH 
A FIGURANTŮ 

VS na Mistrovství ČR IPO 
7. – 8. 4. 2012  Územní pobočka Boxerklub Staňkov  
   Antonín Karban, Trnkova 332/1, 345 61 Staňkov 

akarban@centrum.cz 
   R.: S – Nedvěd K., P – Pejša, O – Veselka 
   F.: Vyhnal, Böhm, (Mach) 
 

14. 4. 2012   Roudnice n. Labem  
   Václav Kejř, Poděbradova 325, 413 01 Roudnice n. L. 

kejrv@seznam.cz 
R.: S – Nedvěd K., P – Pejša, O – Veselka 

   F.: Kubec, Mach, (Böhm) 
   

28.- 29. 4. 2012  Třeboň 
Ing. Jan Lacina, Na Hradečku 241, 379 01 Třeboň 
laroja@cmail.cz 
R.: S – Nedvěd K., P – Pejša, O – Veselka 

   F.: Böhm, Vyhnal, (Kubec) 
   

5. -  6. 5. 2012  Třinec  
   Miroslav Lorek, Oldřichovice 726, 739 61 Třinec 
   m.lorek@volny.cz 

R.: S – Nedvěd K., P – Pejša, O – Veselka 
   F.: Mach, Kubec, (Vyhnal) 

Výběr na MS FCI   15 účastníků 

9. 6. 2012  Boxerklub Staňkov  
Antonín Karban, Trnkova 332/1, 345 61 Staňkov 
akarban@centrum.cz 
R.: S – Nedvěd K., P – Pejša, O – Veselka 

   F.: Mach, Böhm, (Vyhnal) 

M ČR IPO 

20. – 21. 10. 2012 Velešín u Letiště 
   Vlastimil Klícha, Velešín 306, 382 32 
   bolskykopec@centrum.cz 

R.: S – Nedvěd K., P – Pejša, O – Veselka 
F.: bude upřesněno po VS 
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VS na M ČR mládeže 

28. 4. 2012  Havířov-Bludovice 
   Marie Štyrská, Bludovická 1, 736 01 Havířov 
   mariestyrska@seznam.cz 
   R.: Vychodil, Ulč 
   F.: Soukop, Kupka 
 
12. 5. 2012  Chodov u KV  
   Václav Petrášek, Revoluční 607/7, 357 35 Chodov 
   stopari2010@seznam.cz 
   R.: Vychodil, Ulč 
   F.: Sáss, Brunovský   
 
26. 5. 2012  Letohrad       

Dita Silberová, Sídlištní 130, 564 01 Dlouhoňovice 
ditasilber@seznam.cz 
R.: Vychodil,Ulč 

   F.: Šíma, Soukop 

Mistrovství ČR mládeže 

11. – 12.8.2012  Česká Lípa – Slovanka 
   Hana Böhme, Svojsíkova 752, 473 01 Nový Bor 
   Hanka.bohme@seznam.cz  
   R.: Ševčík, Ulč, Vychodil F.: Šíma, Sáss 

VS na M ČR mládeže stopaři 

8. 9. 2012  Veřovice  
   Pavel Škarpa, 742 73 Veřovice 329  
   kkverovice@seznam.cz 
   R.: Vychodil    
 

9. 9. 2012  Hluboká nad Vltavou 
Petr Tůma, Čejkovice 41, 373 41 Hluboká n. Vltavou 
petrtuma@live.com 

   R.: Zábranský 
23. 9. 2012  Luková  

Dana Řeháková, Žichlínek 243, 563 01 Lanškroun 
Dany.53@seznam.cz 

   R.: Jánský 
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M ČR ml. Stopaři 

6. – 7. 10.2012  České Budějovice Planá 
   Petr Veselka, K. Chocholy 14, 370 01 České Budějovice 
   p.vesi@seznam.cz 
   R.: Zábranský, Ulč 
 

15. – 28. 7.2012  TTM  Starý Plzenec  
   Josef zábranský, Dvořákova 759, 332 02 Starý Plzenec 
   Josef.zabr@email.cz 
   

VS  na M ČR ZVV3 

14. 4. 2012  Kostelec n. Orlicí 
   Pavel Anderle, Ve Štědré 807, 517 41 Kostelec n. Orlicí 
   Pavel.Anderle@seznam.cz 
   R.: Jánský F.: Šíma 
 

21. 4. 2012  Louny  
   Jindřich Weinert, 5. Května 381, 440 01 Louny 
   Jindrich.weinert@seznam.cz 
   R.: Stareček, Pružina  F.: Sáss  
   

5. 5. 2012  Rokycany u Stromovky 
   Alena Trynerová, Přemyslova 323/III, 337 01 Rokycany 
   alenatrynerova@seznam.cz 
   R.: Beníšek  F.: Kuncl  
 

12. 5.2012  Rožmitál p. Třemšínem 
   Ing. Jiří Holec, Vranovice 61, 262 42 Rožmitál p. Tř. 
   Jiri.holec@noricangroup.com 
   R.. Stareček, Beníšek  F.: Křeček 
 

19. 5.2012  Liberec Arnema  
   Ladislav Hůza, Donská 169, 463 11 Liberec 30 
   huzovi@seznam.cz 
   R.: Kolář F.: Sáss 

M ČR ZVV3 

22. 9. 2012  Rožmitál p. Třemšínem    
   Ing. Jiří Holec, Vranovice 61, 262 42 Rožmitál p. Tř. 
   Jiri.holec@noricangroup.com 
   R.: S – Petrů, P – Beníšek, O – Stareček 
   F.: Křeček, Brunovský 
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VS pro MČR stopařů 

1. a 2. 9.2012  Beroun  
   Miroslav Melichar, Hostimská 488, 266 01 Beroun  
   melicharmir@seznam.cz 

  R.: Krajčí 
 

15. a 16. 9. 2012  Meziboří 
   Ing. Iva Petráková, Stroupeč 32, 438 01 Žatec 

iva.petrakova@seznam.cz 
  R.: Krajčí 

 

15. a 16. 9. 2012  České Budějovice Planá 
   Petr Veselka, K. Chocholy 14, 370 05 České Budějovice 
   p.vesi@seznam.cz 
   R.: Košťál 
 

22.. a 23.9.2012  Chodov u KV  
   Václav Petrášek, Revoluční 607/7, 357 35 Chodov 
   Stopari2010@seznam.cz 

  R.: Krajčí 
 

22. a 23.9. 2012  Hodonín  
   Mgr. Hana Krausová, Cihlářská 6, 695 03 Hodonín 
   horand@seznam.cz 
   R.: Košťál 

Mistrovství ČR stopařů 

13. – 14. 10.2012  Boxerklub Staňkov  
Antonín Karban, Trnkova 332/1, 345 61 Staňkov 
akarban@centrum.cz 
R.: Krajčí, Košťál 

CACIT Dobříš 

21. – 22. 7. 2012  Discdog klub ČR 
   Simona Kratochvílová, Voznice 165, 263 01 Dobříš 
   simona.krat@seznam.cz 

R.: S – Ťujík, P – Jánský, O – Markschläger R.(Rak) 
F.: Kubec, Kupka, (Vyhnal) 
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AKCE PLEMEN 2011 

Český klub německých ovčáků 

24. – 26. 8. 2012  Mezinárodní M ČR Blovice 
   Zdeněk Mráz, Chlum 54 33204 Nezvěstice. 
   zdendamrazik@seznam.cz 
   R.: S – Pejša M., P – Jánský, O – Lengvarský (SK) 
   F.: Kubec, Brunovský, (Mach) 

RTW klub 

31. 3. 2012  RTW Cup – Tlučná (Plzeň) 
   Hynek Procházka, Na Návsi 22, 330 27 Vejprnice 
   hynekprochazka56@seznam.cz 
   R.: Krajčí, Ulč 
   F.: Brunovský, Vyhnal 
 

13.10. 2012  M ČR RTW – Lásenice (J. Hradec)pobočka Viktoria 
   Kateřina Ludvíková Bořkov 100, 512 01Slaná u Semil 
   katerina.ludvikova@seznam.cz 
   R.: Veselka, Pejša 
   F.: Vyhnal, Böhm 

Boxerklub ČR 

12. 5. 2012  Justitzův memoriál ÚP BK Praha 
   Robert Fagoš, Ke školce 200, 251 63 Strančice 
   mydog@volny.cz 
   R.: Beníšek, Babička 
   F.: Křeček, Mach 
 

18. 8. 2012  Stříbrný obojek – Otěšice  
Antonín Karban, Trnkova 332/1, 345 61 Staňkov 
akarban@centrum.cz 

   R.: Zábranský, Krajčí 
   F.: Brunovský, Vyhnal 
 

28. 9. 2012  Svatováclavský pohár+MR ve výkonu Hluboká n.  
   Vltavou 
   Eliška Nedvědová, Ruská 215, 373 41 Hluboká n. Vlt. 
   eliska.nedvedova@rsd.cz 
   R.: Veselka, Pejša 
   F.: Labík, Böhm 
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Klub chovatelů kníračů 

28. 4. 2012  MR stopařů (FH1) – Horní Bříza 
   Jiří Škubal, Lipová 607, 330 12 Horní Bříza  
   Tazmansky.cert@seznam.cz 
   R.: Beníšek 
 

1.- 2. 9. 2012  M ČR Podůlšany 
   Jaroslav Vidrna, Hubenice 20, 503 27 Lhota p. Libčany 
   vidra@hkfree.org 
   R.: Jánský, Ševčík, Vyčítal 
   F.: Kubec, Mach 

Czech Malinois Club 

29. – 30. 9. 2012   M ČR Třeboň  
ing. Jan Lacina, Na Hradečku 241, 379 01 Třeboň 
laroja@cmail.cz 

   R.: S- Košťál, P - Pejša,O- Krajčí 
   F.: Kubec, Böhm (Šíma) 

Dobrman klub + Beauceron klub 

6. 10. 2012   M ČR  Rožmitál p. Třemšínem 
Ing. Jiří Holec, Vranovice 61, 262 42 Rožmitál p. Tř. 

   Jiri.holec@noricangroup.com 
   R.: Nedvěd Vl., Nedvěd K. 
   F.: Mach, Křeček 
 

Kvalifikační závod se zapsáním zkoušky na MS dobrmanů 
21. 4. 2012  Český Brod – areál Dux 
   Zdeněk Saska, Přehvozdí 59, 281 63 Kostelec nad  

Černými Lesy   
zdenek.saska@centrum.cz 

   R.: Ťujík  F.: Křeček, Mach 

Bouvier des Flanders club Bohemia 

15.9.2012   MR FO a FB Rzy u Náchoda  
Michal Borkovec, Lhota 65, 549 41 Červený Kostelec 
michal.borkovec@essox.cz 
R.: Kubeš, Skalická 

  F.: Kubec, Labík 

1.Ročník M ČR malých plemen 

8. – 9. 9. 2012  Sahara Podlešín 
Ing. Jiří Rafaj, Na Dolíkách 507, 274 01 Slaný 1  
zko.saharapodlesin@seznam.cz, 

   R.: Beníšek, Ťujík, Babička 
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MISTROVSTVÍ SVĚTA 2012  

MS stopařů  Velten  Německo 17. – 21. 4. 2012 
MS FCI   Zalaegerszeg Maďarsko 20. – 23. 9. 2012 
MS Agility Liberec  ČR    4. –  7. 10. 2012 
MS plemen 
MS BO     Itálie      3.-  6. 5. 2012   
MS dobrmanů     Maďarsko   26.- 27.5. 2012 
MS RTW     Německo  25.- 26. 8. 2012 
MS WUSV   Rakousko  3. –  8. 10. 2012 
ATIBOX    Miláno  Itálie  19. –21.10. 2012  
MS ISPU VK   Hor. Bříza  ČR  27. –28.10. 2012 

3. SEZNAM ROZHODČÍCH VÝKONU I.TŘÍDY 2012 

Babička  Vilém Bc. Hrdlovská 9 419 01 Duchcov  775262028, vbabicka@seznam.cz

Beníšek 
Stanislav 
Bc. Poplužní 72 336 01 Blovice 725 341 550 stanislav.benisek@seznam.cz 

Čákora  Jiří 
Schoellerova 
187 196 00 Praha 9 604 735 963 j.cakora@seznam.cz 

Dvořáková Markéta 
Spojovací 
741 533 04 Sezemice 777 352 270 mark.dvorak@seznam.cz 

Glisníková 
Jana 
MVDr. 

Havlíčkova 
3939 767 01 Kroměříž 777 608 910 jana@glisnik.com 

Havlová 
Dana 
Mgr. Pištín 52 373 46 Pištín 602 248 290 havlova_d@seznam.cz 

Hlaváč Jaromír Ševětín 25 373 63 Ševětín 721 853 285 hlavac.ja@seznam.cz
Huclová Zuzana U školičky 8 190 00 Praha 9 731 840 280

Janeček Jaroslav 
Baráčnická 
808/1 400 01 Ústí n.L. 602 484 841 jar_janecek@seznam.cz 

Jánský Luboš Sobětuš 39 503 15 Nechanice 602 949 706 lubos.jansky@tiscali.cz

Jonáš Lubomír 
Ludvíka 
Kuny 542 272 04 Kladno 602 336 017 dalub@volny.cz 

Karvánková Eva 
Kostomlatská 
74 417 53 Světec 736 484 074 ekarvankova@seznam.cz 

Kasík Miroslav Zábělská 7 312 11 Plzeň 725 074 881 mirmar@c-box.cz 

Klapal Jaromír Lipovka 35 516 01 Rychnov 737 554 895 jaromirklapal@seznam.cz

Kolář Jiří 
Na Cvičišti 
544/40 460 14 Liberec 603 716 999 gero.007@seznam.cz 

Košťál Vladimír 
Prostřední 
Bludovice 96 739 37

Horní 
Bludovice 602 930 487 assiry@volny.cz 

Kovář Pavel V.Volfa 23 370 05
Č. 
Budějovice 604 690 895 p.kov@email.cz 

Kubeš  Jiří 
Na Poříčí 
726 518 01 Dobruška 602 443 798 jiri_kubes@dka.cz 

Krajčí  Theodor Blatnice 176 330 25 Blatnice 604 615 455 krajci.t@seznam.cz
Marinč Ivan Nová Ves 35 351 34 Skalná 731 069 079 i.marinc@seznam.cz

Mikulecká Jaroslava 
Barchovice 
28 281 63 Barchovice 602 685 846 jamikul@seznam.cz 

Nedvěd Karel 
Fügnerova 
443 273 71 Zlonice 607 576 853 kar.ned@seznam.cz 
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Nedvěd Vladimír Debrno 31 278 01
Kralupy 
n.Vlt. 602 387 870 nedvedvladimir@seznam.cz 

Nekvapil Jan Sjezdová 99 530 06 Pardubice 721 011 999 nekvapil.jan@seznam.cz
Němec Lubomír Travní 635 277 11 Neratovice 605 934 188

Novotná 
Lenka 
ing. 

Družstevní 
229 377 01 Jin. Hradec 777 075 503 zdraka@seznam.cz 

Och Karel 
Kolovratova 
261 582 91 Světlá n.S. 775 071 948 kareloch@seznam.cz 

Palfi Pavel 
Hrádek 
n.Nisou 318 463 34 Hrádek 721 951 566 pavelpalfi@seznam.cz 

Pejša Martin 
Budějovická 
427 376 06 Ledenice 774 555 702 pejsamartin72@seznam.cz 

Petrášek Václav 
Revoluční 
607/7 357 35 Chodov 605 717 398 stopari2010@seznam.cz 

Petrů 
Vratislav 
ing. 

Litvínovická 
sil. 6 370 01

Č. 
Budějovice 602 125 169 petruvratislav@seznam.cz 

Prášil Josef 
Dukelská 
1295 430 01 Chomutov 603 851 752 krasnoocko@krasnoocko.cz 

Pružina Jiří 
Řepínská 
2405 276 01 Mělník 602 391 350 axa@melnicko.cz 

Radovesnický Jiří ing. Písečná 382 735 53 Dolní Lutyně 606 527 715 radovesnicky@seznam.cz

Ryneš Miroslav 
Kosmonautů 
2117 272 01 Kladno 1 608 502 500 mrynes@volny.cz  

Sankot Zdeněk 
Nučická 
1747/11 100 00 Praha 10 774 344 601   

Schober Miroslav 
K Řeporyjím 
25 155 00

Pha5 
Třebonice 723 315 932   

Skalická Iveta 
U Starého 
hřbitova 151 560 02 Č.Třebová 608 179 943 iveska@centrum.cz 

Skála Stanislav 
Klukovická 
1526 155 00 Praha 5 603 771 361 skalas48@seznam.cz 

Smejkal Miroslav Lom 1418 289 22
Lysá 
n.Labem 604 628 000 mireksmejkal1@email.cz 

Stareček Jaroslav Kolátorova 4 169 00 Praha 6 733 104 245 jarstar@t-email.cz

Ševčík Stanislav 

Městská 
Habrová 
1556 516 01 Rychnov 777 680 213 bohemia.stase@seznam.cz 

Tichá Miroslava Malá Strana 747 70 Opava 602 419 195 mirka.ticha@gappay.cz

Tichý 
Jiří 
MUDr. Malá Strana 747 70 Opava 602 794 412 tichy.jiri@email.cz 

Tišl Jaroslav 
Pod břízami 
5244 430 05 Chomutov 605 834 243 xaroslav@seznam.cz 

Ťujík Břetislav Pilská 8 198 00 Praha 9 721 438 822 btkynologie@email.cz

Ulč 
Miroslav 
ing. 

Studentská 
225 330 27 Vejprnice 733 616 554 1972ulc@seznam.cz 

Veselka Petr 
K. Chocholy 
14 370 05 Č.Budějovice 774 826 870 p.vesi@seznam.cz 

Vodička 
Stanislav 
MVDr. Mezina 53 792 01 Bruntál 604 387 668 s.vodicka.kvst@svscr.cz 

Vychodil Jiří 
Mstěnovice 
26 757 01 Val. Meziříčí 607 786 774 vychodilgeorge@seznam.cz 

Vyčítal Petr 
gen. Svatoně 
412/IV 566 01 Vysoké Mýto 603 743 855 pe.vy@seznam.cz 
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Zábranský  Josef 
Dvořákova 
759 332 02

Starý 
Plzenec 723 305 786 josef.zabr@email.cz 

Zborka  Milan Vitín 2 373 63 Ševětín 724 150 028 leryka.no@seznam.cz

Zimek 
František 
Mgr. Ločenice 182 373 22 Ločenice 606 360 160 franta.zimek@seznam.cz 

Rozhodčí výkonu pro posuzování závodů proškoleni na školení rozh. výk. I. tř.: 

Babor Zdeněk Havlíčkova 769, 267 51 Zdice 
Beneš František Na Farském 1129, 739 34 Šenov 
Čipera František Školní 210, 345 62 Holýšov 
Dvořák Jiří  Anderleho 1/858, 198 00 Praha 9 
Endlicher Jaromír Za mlýnem 3, 750 00 Přerov 
Golhová Hana Sýkořice 140, 270 24 Zbečno 
Gudas Otto  Maškova 87, 463 13 Liberec 24 
Havránek Josef K Domkům 115, 747 81 Otice 
Hodek Jaroslav Čajkovského 905, 500 09 Hradec Králové 
Hůza Ladislav Donská 169, 463 11 Liberec 30 
Janata Otto  Ústecká 44/10, 403 32 Povrly  
Melichar Miroslav Hostimská 488, 266 01 Beroun 3 
Prouza Oldřich Zábrodí 38, 549 41 Červený Kostelec 
Ritter Ferdinand Piaristická 3, 370 01 Č. Budějovice 
Schindler Günter Tlapákova 5, 700 30 Ostrava 3 
Schober Václav m.s. Jaurisova 4, 140 00 Praha 4 
Šmolík Jaroslav ČSA 3190, 272 01 Kladno  
Veselý Vladimír Klikatá 694/25, 158 00 Praha 5 
Veselý Stanislav Kolárova 804, 266 01 Beroun 2 
Vinč Josef  Štefánikova  196, 272 04 Kladno 4 

 

Seznam proškolených rozhodčích 2. tř. je uveden na internetových stránkách 
www.kynologie.cz 

4. STATISTIKA ZKOUŠEK ZA ROK 2011 

Počet akcí: 955 
Nastoupilo: 6433 
Splnilo: 4707 
Procento úspěšnosti: 73,17% 

Zkušební řád SchH/VPG 

Druh zkoušky 
Nastoupilo 
psů 

Splnilo
Procento 

úspěšnosti 

BH 801 648 80.90 % 

SchH-A 53 38 71.70 % 

SchH 1 135 102 75.56 % 

SchH 2 74 55 74.32 % 
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SchH 3 67 46 68.66 % 

FH 1 69 48 69.57 % 

FH 2 60 38 63.33 % 

FPr 1 550 422 76.73 % 

FPr 2 331 239 72.21 % 

FPr 3 195 126 64.62 % 

Národní zkušební řád NZŘ 

Druh zkoušky 
Nastoupilo 
psů 

Splnilo
Procento 

úspěšnosti 

ZZO 891 769 86.31 % 

ZM 498 337 67.67 % 

ZVV 1 879 568 64.62 % 

ZVV 2 143 91 63.64 % 

ZVV 3 59 33 55.93 % 

ZMMP 20 10 50.00 % 

ZMP 1 10 6 60.00 % 

ZMP 2 4 3 75.00 % 

ZPS 1 169 112 66.27 % 

ZPS 2 21 9 42.86 % 

ZPO 1 88 65 73.86 % 

ZPO 2 8 6 75.00 % 

Mezinárodní zkušební řád IPO 

Druh zkoušky 
Nastoupilo 

psů 
Splnilo

Procento 
úspěšnosti 

IPO 1 466 294 63.09 % 

IPO 2 279 210 75.27 % 

IPO 3 333 265 79.58 % 

IPO-FH 7 4 57.14 % 

IPO-V 223 163 73.09 % 

5. POKYNY K VS A MISTROVSTVÍ ČR ZVV3 

Výběrové soutěže pro Mistrovství ČR ZVV3.  

Jsou plně v kompetenci jednotlivých krajských výborů, které určí některou 
či některé soutěže jako výběrové. Jednotlivé kraje se mohou sdružit a pořádat 
soutěže společně.  
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Výběrové soutěže mohou probíhat v rámci soutěží, kdy jsou vypsány i jiné 
kategorie. 

Termín nahlášení výběrových soutěží sekretariátu ČKS – do 30. září 
předchozího roku. 

Výběrové soutěže probíhají v jarních měsících tak, aby výběrové řízení bylo 
ukončeno 30.června příslušného roku. 

 
Výběrovou soutěž vždy posuzuje delegovaný rozhodčí I. třídy, figurant taktéž 

delegovaný – svazový.  Delegaci provádí ČKS a taktéž hradí jejich náležitosti 
(v případě, že bude vypsána kategorie ZVV3 v rámci společné soutěže, musí 
probíhat odděleně – delegovaný rozhodčí posoudí pouze tuto kategorii). 

Výsledkové listiny, ověřené a podepsané zástupcem pořádající ZKO, zašlou 
delegovaní rozhodčí sekretariátu svazu nejdéle do 10ti dnů po akci. V zájmu dobré 
informovanosti veřejnosti prostřednictvím webu ČKS odeslat ihned po skončení 
soutěže výsledky sekretariátu svazu v elektronické podobě. 
 

Soutěžící se může zúčastnit více výběrových soutěží a lepší výsledek se mu 
započítává, může se zúčastnit výběrové soutěže i v jiném kraji než kde je členem. 
V případě převisu závodníků má však přednost soutěžící z pořádajícího kraje. 

Výcviková komise sestaví z došlých výsledků postupový žebříček ze všech 
zúčastněných psovodů. Podmínkou zařazení do žebříčku a postupu na Mistrovství 
ČR ZVV3 je dosažení minimálně 70ti % bodů v každém oddílu započítávané 
soutěže. Postupový žebříček bude zveřejněn na webu ČKS a v INFO. 

Podmínky účasti na výběrových soutěžích a Mistrovství ČR ZVV3. 

Soutěžící musí být řádným členem ČKS, případně členem ČKS prostřednictvím 
některého z kolektivních členů ČKS. 

V případě startu psa bez PP je podmínkou, že pes je očipovaný, registrovaný 
na ČKS a má vydán Výkonnostní průkaz pro psy BPP. 

V den podání přihlášky musí mít pes složenou zkoušku minimálně ZVV2 
(časově neomezena).  

Minimální počet účastníků na výběrové soutěži 5, maximální omezen pouze 
10ti psy/1rozhodčího a den (v případě většího počtu žádat o dalšího rozhodčího). 
Avšak maximální počet startujících na soutěži v takovém případě je 15. 

Minimální počet kvalifikovaných účastníků na Mistrovství 10 (podmínka 
uspořádání), maximální počet 30 účastníků. 

Startovné na výběrovou soutěž zaslat pořadateli soutěže předem složenkou 
(doporučeno 300,-Kčs) 

Přihlášky soutěžící posílá s dokladem o zaplacení do termínu uzávěrky 
přihlášek na konkrétní ZKO- jejího funkcionáře. Bude zveřejněno v INFU a 
ve sportovních kalendářích jednotlivých krajů. 

Vzor přihlášky bude uveden v INFU ČKS. 
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Průběh výběrové soutěže a mistrovství. 

Stopa dle ZVV3 – NZŘ. 
Poslušnost na rovné travnaté ploše, nebo fotbalovém stadionu (naplnění 

požadavku pro ZVV3). 
Obrana na obdobném nebo stejném prostoru jako poslušnost – provádí se 

na makety. 
Kontrolní výkon provést tak, aby byl ukončen na cvičební ploše. 

 

Definitivně upraveno a schváleno  P ČKS dne 12.2.2012 

6. POKYNY PRO VS A M ČR STOPAŘŮ 

Podmínky pro pořádání VS pro MČR stopařů 2012 a MS stopařů FCI 2013 

a) Podmínky účasti: 
− členství v ČKS a jeho kolektivních členů, event. člen MSKS 
− úspěšně složená zkouška FH2 nebo IPO-FH u rozhodčích ČKS po datu 1.1.2011 

do 22.7.2012 
− úspěšně složená zkouška „BH“  
− včasné zaplacení startovného na výběrovou soutěž, které činí 500,- Kč a to 

na účet ČKS č.57438011/0100 var.symbol 844 KB Praha 7,U Průhonu 38 
− 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 31.7.2012 !!! 
 
b) Výběrové soutěže : 
− každá soutěž je určena pro 8 soutěžících 
− účast je možná maximálně na 2 soutěžích 
− při větším počtu zájemců o účast na VS ( více než 40 ),bude sestaven žebříček 

z dosaženého bodového výsledku zkoušky FH2,nebo bodově lepší hodnocení 
jedné ze stop splněné IPO-FH 

− je-li soutěž organizována v jednom místě ve dvou dnech, jsou to 2 samostatné 
soutěže 

 
c) VK ČKS 
− sestaví obratem startovní listiny jednotlivých soutěží 
 
d) Sekretariát ČKS 
− nejpozději do 15.8.2012 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 
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e)  Pořadatel VS                                                                                                                           
odešle bezodkladně, nejpozději čtyři týdny před konáním soutěže, závodníkům 
uvedeným na startovní listině zvací dopis, který musí být předem schválen VK 
 

Po ukončení VS bude výcvikovou komisí ČKS sestaven postupový žebříček 
z bodových výsledků lépe hodnocené VS. Prvních 16 soutěžících se zúčastní 
Mistrovství ČR stopařů. V případě rovnosti bodů rozhoduje bodový výsledek 
druhé (horší) ze stop na VS. 

Mistrovství ČR stopařů a nominace reprezentantů na MS FCI stopařů 2013 

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 pro rok 
2012. V případě stejného počtu bodů rozhoduje o umístění součet bodů z tohoto 
mistrovství a bodů získaných na obou výběrových soutěžích. 

Reprezentanty na MS FCI stopařů pro rok 2013 se stávají soutěžící, kteří se 
na tomto mistrovství umístí na 1.a 2. místě. Závodník, který se umístí na místě 
třetím se stává náhradníkem 

       Předpokladem je vždy splněná zkouška IPO-FH. 

7. SMĚRNICE PRO KONÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR MALÝCH PLEMEN 
VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII          

1. Úvod 

Pořádání této akce bylo obnoveno po mnoha letech, pamětníci si vzpomenou, 
avšak nyní navazuje na novelizovaný ZŘ malých plemen, tedy pro všechny malé 
psy, kteří vyhoví požadavku tohoto zkušebního řádu. Význam Mistrovství ČR 
malých plemen spočívá zejména v získání přehledu stupně vycvičenosti psů 
v daném druhu výcvikové činnosti. 

Prozatím je Mistrovství vypsáno bez výběrových postupových soutěží. 

2. Všeobecné podmínky 

a) Mistrovství posuzuje komise rozhodčích, delegovaná ČKS. Jmenován je hlavní 
rozhodčí. 

 

b) Hlavní rozhodčí po dohodě s pořadatelem vyhlašuje harmonogram akce a je 
přítomen losování startovních čísel, po skončení akce zpracuje zprávu 
a hodnocení akce na předepsaném tiskopise a s výsledkovou listinou je obratem 
zašle sekretariátu ČKS. V zájmu informovanosti veřejnosti prostřednictvím webu 
ČKS zašle ihned po skončení soutěže výsledky v elektronické podobě 
sekretariátu svazu. 

 

c) Termín konání Mistrovství bude uveřejněn spolu s ostatními svazovými akcemi 
nejpozději do31.12.předešlého roku v INFO ČKS a na webu ČKS spolu 
s ostatními důležitými informacemi:  
   - termín, místo a kontaktní adresy pořadatele      

      - maximální počty účastníků, případně požadované podmínky postupu atd. 
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d) Výcviková komise ČKS může na akci určit: 
- dozorčího výcvikové komise, zpravidla hlavního rozhodčího, který zde zastupuje 
ČKS 

- vedoucího stop, který řídí práci kladečů 
 

e) Stopy probíhají po celou dobu soutěže v nepřetržitém sledu, nebo stanovených 
časech. Psovodi se psy na ně nastupují ve skupinách podle časového 
harmonogramu. Ve skupině psovodi losují pořadí vypracování stop. 
 

f) Pro provádění poslušnosti a speciálních prací zajistí pořadatel odpovídající 
plochu. 
 

g) Početnost skupiny závodníků na stopách, jakož i pro střídání poslušnosti 
a speciálních cviků na cvičišti, určí hlavní rozhodčí po dohodě s pořadatelem 
a bude uvedeno v harmonogramu. 
 

h) Závodníci nastupují podle startovních čísel, která si vylosují. Háravé feny 
na poslušnost a speciální cviky nastupují jako poslední, je jim ale umožněn trénink. 
 

ch) Při prezentaci předloží každý účastník pořadateli: 
- veterinární průkaz psa 
- výkonnostní a výstavní průkaz psa  
- psi bez PP musí být očipováni, registrováni na ČKS a mít vydán výkonnostní 

průkaz pro psy BPP 
- členský průkaz ČKS nebo člena Kolektivního člena ČKS s uhrazenými příspěvky 

pro daný rok. 
 

Bez těchto dokladů nebude na Mistrovství připuštěn. Po ukončení akce obdrží 
předložené doklady zpět. Účast a získané pořadí se zapisuje do výkonnostního 
průkazu psa. 
 

i) V průběhu celé akce odpovídá psovod za svého psa i za škody jím způsobené. 
 

l) Protesty lze podat pouze proti porušení technických ustanovení, nebo 
na počínání rozhodčích a to nejpozději do 30-ti minut po skončení discipliny. 
Protesty nezakládají nárok na změnu rozhodnutí rozhodčího, či opakování výkonu, 
o čemž rozhoduje hlavní rozhodčí. Pořadatel může určit výši jistiny, která se skládá 
při podání protestu a při neuznání protestu hlavním rozhodčím propadá 
ve prospěch pořadatele. 

3. Specifické podmínky: 

Mistrovství ČR probíhá dle podmínek zkoušky  ZMMP, ZMP1, ZMP2, ZMP3, 
ZMPO 
1. Provádí se dle vydaných propozic ČKS 
2. Soutěžící s největším počtem bodů v kategoriích ZMMP, ZMP1, ZMP2,  ZMPO 
se stává Vítězem příslušné kategorie na Mistrovství ČR MP pro daný rok.   
Soutěžící s největším počtem bodů v kategorii ZMP3 se stává Mistrem ČR MP 
pro daný rok  
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    Dále jsou vyhlašováni :  
   - vítěz ve stopě (nejvyšší počet bodů na stopě) 
   - vítěz ve spec. cvicích (nejvyšší počet bodů ve speciálních cvicích) 
   - vítěz poslušnosti (nejvyšší počet bodů v poslušnosti) 
   - vítěz v obraně (nejvyšší počet bodů v obraně) 
3. Při rovnosti bodů rozhoduje: 
   - u všestranných: speciální cviky-poslušnost-los   
   - u vítězů oddílů: vyšší umístění jako všestranný 
4. Pořadatel zabezpečuje ceny nejméně pro první tři závodníky se psy dané 
v kategorii a vítěze v      oddílu stopa, poslušnost, speciální cviky, obrana  (poháry 
mohou být  pro daný rok zabezpečeny z prostředlů ČKS). 

8. POKYNY PRO POŘADATELE MISTROVSTVÍ ČR MALÝCH PLEMEN 
VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII 

Hlavní rozhodčí je garantem ČKS za průběh soutěže. Schvaluje pořadatelem 
zpracovaný program a technické zajištění akce. V dostatečném časovém předstihu 
provede (popř. jeho zástupce) kontrolu připravenosti akce (terény, předměty, 
překážky, aporty, harmonogram a pod.) Přehled akcí, pořadatelů a delegace 
rozhodčích obsahuje INFO ČKS, rovněž tak podmínky účasti a další ustanovení, 
pokud není stanoveno jinak. 

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 psů 

-  spolu s pořadatelem odpovídá za technickou a společenskou úroveň akce 

V propozicích soutěže pořadatel uvede: 

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

veterinární    doklady, členský průkaz ČKS nebo kolektivního člena ČKS 
- časový harmonogram předem prokonzultovaný s hlavním rozhodčím 
- datum uzávěrky (rozhoduje datum poštovního razítka) 
- časové i technické možnosti ubytování (seznam zařízení poskytujících ubytování 

se psy) 
- možnost ustájení psů 
- výši startovného (pokud není již stanoveno v INFO v rámci přihlášky) 
- nutnost nahlášení háravých fen 
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- možnost případného tréninku již v pátek před akcí 
- ustanovení propozic nesmí být v rozporu se Směrnicí pro Mistrovství MP ČR 
- soutěž probíhá jako dvoudenní akce 
- maximální počet startujících je stanoven Směrnicí pro konání výběrových 

soutěží. V případě, že z důvodu malého počtu přihlášených se akce uskuteční 
jako jednodenní, vyrozumí pořadatel o této skutečnosti e-mailem všechny 
přihlášené 

- uzávěrka přihlášek vždy nejpozději 3 týdny předem, aby v případě menšího počtu 
přihlášených mohla být akce uskutečněna jako jednodenní 

- začátek soutěží je stanoven na sobotu od 9.00 hodin, trénink probíhá od rána 
(zpravidla v době od 6 - 8 hod.) do zahájení losování, je možný dle podmínek 
i v pátek 

- tréninkový prostor musí být zajištěn pro umístění nejméně 2 zástěn a překážek 
- součástí prezentace je i kontrola členského průkazu a kontrola veterinárních 

náležitostí, vyplývajících ze zákona 166/1999 Sb. v současném znění 
- losování: zpravidla v sobotu před zahájením akce, po skončení tréninku, každý 

soutěžící losuje sám za sebe, jiný způsob losování je nepřípustný (provádí se 
z počtu prezentovaných soutěžících) 

- závodníci musí být opatřeni startovními čísly 
- k provádění poslušnosti a speciálních prací musí být zajištěno cvičiště, nebo musí 

být zajištěn obdobný prostor s potřebnými rozměry, rovnou plochou s travnatým 
porostem přiměřené výšky 

- pořadatel zodpovídá za připravenost odpovídajícího nářadí a překážek (pro 
aportování se použijí výhradně činky pořadatele, celodřevěné, připravené 
na stojanu v místě cviku) 

- střelba je prováděna v jednom místě, zbraň stejné ráže po celou dobu soutěže 
- háravé feny provádějí poslušnost a speciální cviky na závěr soutěže (nutno jim 

umožnit trénink) 
- v průběhu soutěže nesmí na cvičební plochu žádný jiný pes, než pes soutěžící, 

který byl zaprezentován a prošel veterinární kontrolou, a to od zahájení 
oficiálního tréninku až do ukončení celé soutěže 

- delegovaní figuranti mohou figurovat pouze při samotné soutěži 
- zvláštní pozornost věnovat výběru vhodných terénů pro stopy, (pokud možno 

stejný porost) 
- vedoucí stop zodpovídá za položené stopy, proto musí být osobně přítomen 

po celou dobu kladení 
- předměty odpovídajícího tvaru a materiálu 
- na stopy jsou startující zaváženi většinou v 3 členných skupinách 
- pořadí stop ve skupině se vždy losuje, neplatí pro háravou fenu (provádí 

ve skupině odděleně) 
- pořadatel připraví bodovací karty, které obsahují i dílčí cviky v jednotlivých 

oddílech 
Pro vlastní soutěž zpracuje pořadatel katalog, který bude obsahovat především: 
- jmenný seznam startujících (psovodi a psi) a jejich údaje 
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- 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 napřed 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 
-  zpracování výsledků se předpokládá na PC + tiskárna 
-  výsledky soutěže ověří před vyhlášením hlavní rozhodčí 
-  nástupu k vyhlášení jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy, se kterými 

startovali 
- 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 celý anuluje 

- bodové hodnocení každého psovoda vyhlašovat ihned po ukončení příslušné 
disciplíny veřejně 

- vyúčtování akce provede pořadatel nejpozději do jednoho měsíce po akci dle 
smlouvy 

- návrh propozic soutěží pořádaných podle těchto pokynů nutno před distribucí 
zaslat (nafaxovat) sekretariátu ČKS ke schválení 

- upozornění: z částek vyplácených rozhodčím, figurantům, šlapačům, případně 
dalším pomocníkům za výkon funkce musí pořadatel srazit 15 % daň z příjmu 
v souladu s § 36, odst. c, bod 4. Zákona o dani z příjmu, kterou odvede 
příslušnému fin. úřadu a to nejpozději do konce následujícího měsíce po akci. 
Smlouva o provedení práce musí být u všech rozhodčích i pomocníků sepsána 
v písemné podobě (viz změna ZP). 

9. ZÁVĚRY ZE ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH VÝKONU 

DŮLEŽITÁ SHRNUTÍ : 

Zkouškové období:   

Březen – listopad, pouze o víkendech, o svátcích. Na LVT v období od 15.6.- 15.9. 
i v pracovních dnech pouze pokud bude možno delegovat rozhodčího. 

Zkouška:  

začíná nástupem všech účastníků zkoušek a kontrolou identity. Po nástupu nesmí 
být ke zkouškám připuštěn žádný jiný účastník. Minimální počet účastníků 
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na zkouškách u obou ZŘ je 5. V případě zkoušek IPO-FH (dvoudenní) je 
minimální počet 3. 
Je zakázáno klást stopy ještě před příjezdem rozhodčího do místa konání zkoušek, 
kontrolou terénu a poučením kladečů. 

Vedoucí zkoušek: 

Musí být členem pořádající organizace, musí být plnoletý a musí mít platné 
členství v pořádající organizaci. Nesmí na zkouškách vykonávat jinou funkci 
a nesmí předvádět své psy. 
Jedna z  povinností vedoucího zkoušek je vyrozumět rozhodčího 3 týdny před akcí 
a sdělit mu informace o přípravách zkoušek, počty účastníků, místo a čas zahájení. 

Rozhodčí: 

Musí před zahájením zkoušek provést kontrolu všech náležitostí spojených s akcí: 
(kontrola platného členství vedoucího akce, kontrola PP, výkonnostních průkazů, 
platné členství psovodů, členství figuranta a jeho platný atest figuranta. Dále 
kontrola cvičební plochy, připravenost a pevnost překážek a aportů. Dostatečné 
poučení pomocníků.  
Co se týká počtu posouzených oddílů nebo počtu účastníků zůstává vše jako 
doposud.  
MZŘ –  30 oddílů + max. 3 oddílů v případě účasti rozhodčího 1 tř. pro výkon, 
nebo rozhodčího pro posuzování exteriéru (za předpokladu platného průkazu 
rozhodčího) 
NZŘ – 10 účastníků + max. 1 v případě účasti rozhodčího 1tř.pro výkon, nebo 
rozhodčího pro posuzování exteriéru. V případě, že všichni účastníci provádějí 
zkoušku ZZO, je maximální počet 15 (nesmí se však kombinovat se zkouškami 
jiného druhu a stupně). 
Rozhodčí nesmí posoudit psy ve svém vlastnictví a ve vlastnictví osob žijících 
ve společné domácnosti. 
NZŘ - rozhodčí na zkouškách může působit jako kladeč cizích stop, ale nikoli jako 
figurant. 
MZŘ – rozhodčí na zkouškách nesmí působit jako kladeč ani jako figurant. 
ROZHODČÍ NESMÍ POSOUDIT KUPÍROVANÉ PSY (ve smyslu zákona 
246/92 Sb.) 

FIGURANT: 

V den zkoušek musí mít platný průkaz figuranta. Platnost průkazu po zkouškách 
figurantů nebo po prolongaci je vždy 4 roky.  
Figurant smí provádět činnost na psy osob žijících ve společné domácnosti 
(změna).  
U kladeče se nic nezměnilo, kladeč tedy nesmí pokládat stopy pro osoby žijící 
ve společné domácnosti.  
Poznámka: na zkouškách smí figurovat i figuranti 2.třídy (na závodech min. 
1.třídy). 
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Psovod: se smí zúčastnit pouze jedné zkouškové akce v jeden den a předvést na ni 
max. dva psy.  
MZŘ- předpokladem pro účast na zkouškách podle tohoto řádu je úspěšně složená 
zkouška BH. To znamená například, že pes se složenou zkouškou IPO1 v loňském 
roce, než nastoupí na IPO2  musí nejdříve složit zkoušku BH.   
           Toto se týká naprosto všech zkoušek podle nového MZŘ. 
 
Kontrola identity: se provádí vždy při nástupu a je spojena s prověrkou povahy. 
Provádí se na prověšeném vodítku, rozhodčí na psa nesmí sahat a musí se 
vyvarovat prudkých a dráždivých pohybů. K této kontrole vždy kontrolovaný 
jedinec vystupuje z řady. 
  
Chování psa je třeba sledovat po celou dobu zkoušky.  
Nejistí a bázlivý psi, vyhýbající se lidem, psi nervózní, agresivní nebo psi kousající 
ze strachu psy, kteří byli zbaveni sebedůvěry a i navenek je jasné, že pracují pod 
tlakem, hlavně v oddílu „B“ poslušnost – musí být ze zkoušky vyloučeni. 
Kontrola identity u psů BPP: Psi BPP jsou registrovaní v knize pro psy BPP, 
musí být čipovaní, a je jim vystaven výkonnostní průkaz pro psy pro BPP (modrá 
knížka).  
Kontrola identity u psů s PP: Psi s PP jsou tetovaní nebo čipovaní. V případě 
špatně čitelného tetování má psovod možnost psa nechat očipovat, ale musí být 
o tom proveden záznam do PP a potvrzen plemennou knihou. Jinak pes nesmí být 
připuštěn ke zkoušce. 
V případě nečitelného tetování nebo nepřečteného čipu odebere rozhodčí všechny 
doklady od psa a odevzdá spolu s výsledkovou listinou delegujícímu orgánu. Pes 
nesmí být posouzen a to ani v případě , že je tetovací nebo čipové číslo rozdílné od 
údajů v PP ( sourozenec, apod.) . 
K samotnému průběhu zkoušek:  
Harmonogram stanoví rozhodčí po dohodě s vedoucím zkoušek. Zásadně nezačínat 
obranou ! S harmonogramem seznámí účastníky rozhodčí. 
 
Ke zkoušce ZZO (NZŘ) : 
Součástí zkoušky je i ověření návyku na náhubek. Čili v praxi – jestliže pes 
prokazuje zcela evidentně, že v důsledku nasazení náhubku při speciálních cvicích 
je neovladatelný, postupovat jako když je mimo vliv psovoda a posuzování  
ukončit. 

VYPLŇOVÁNÍ  VÝSLEDKOVÉ LISTINY 

Čitelnost, pravdivost a úplnost vyplňovaných údajů. 
U psovodů uvádět celé jméno (v žádném případě neuvádět pouze zkratku křestního 
jména) 
Důležité upozornění - neuvádět rodné číslo (pouze datum narození) 
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Je důležité u psů BPP do výsledkové listiny uvádět mimo jiné jejich registrační 
číslo, pod kterým jsou vedení v knize pro psy BPP. 
U psů BPP se do výkonnostního průkazu zapisují jenom úspěšně složené zkoušky 
U psů s PP se do výk. průkazu zapisuje jak úspěšné, tak i neúspěšné působení 
na zkouškách. 
Při vystavování nového VVPP z důvodu plnosti záznamů nebo ztrátě se musí 
nadepsat ,,pokračování“ nebo ,,duplikát“ a vše zaznamenat do PP. Na titulní 
stranu se dá razítko pořadatele zkoušek, kde byl VVPP vystaven a podpis 
rozhodčího s jeho razítkem. 
Při ztrátě VVPP: v případě, že psovod se psem nastupují na zkoušku vyššího 
stupně musí před zahájením zkoušek a před vystavením duplikátu předložit 
,,Potvrzení o vykonané zkoušce“ stupně nižšího a u MZŘ i ,, potvrzení o vykonané 
zkoušce“ BH. 
 
Stopy  
Výstroj psa : vždy volný řetízkový obojek,10 m dlouhé vodítko, pokud jde pes 
na postroji může být i bederní, pokud jde na volno – může mít postroj. 
Předměty : vždy z rozdílného materiálu, hodnotí se pouze ty, které jsou nahlášeny 
požadovaným způsobem tj. aportování, zvedání v sedě a vstoje, vleže je chybné. 
Označování - předmět musí být vždy mezi tlapkami, při kladení pokládat 
předměty minimálně 40 kroků před a nebo za lomem 
Hlášení psovoda : psovod se hlásí se psem na rozvinuté stopovací šňůře 
Uvedení : ze vzdálenosti 1-2 m, bez ukazování rukou, max. 3x jedním povelem pro 
každé uvedení, pes má vodítko(mezi nohami, na boku či těle) již upravené - nelze 
ho rovnat, když se pes již rozchází 
Chválení : příležitostná pochvala je povolena pouze, když pes neřeší problém, 
po označení předmětu nesmí být v blízkosti předmětu a lomu, je povolena u všech 
zkoušek, ale ne u IPO 2,3 a FPr 2,3 
Vysoký nos: max. 5 cm nad terénem (R. musí zohlednit výšku terénu ) 
Opuštění stopy: vybočí více než 50 cm   
Ukončení : nezájem o stopu, překročení času pro vypracování, nezdaří se uvedení 
na stopu u předmětu (1x možnost), neuposlechne pokynu rozhodčího, jde třeba 
i mírně šikmo od stopy více než 10 m je ukončen 
 
Diskvalifikace : nezvladatelný u zvěře na 1 povel, nechce odevzdat předmět 
Chyby : opouští stopu, kličky     až - 8 b. 
              špatná intenzita           až - 8 b. 
              chytání myší                   až – 8 b. 
              vyprazdňování                       - 8 b. 
             v aportování,zvedání a označování předmětu     až - 4 b. 
              označení nepoloženého předmětu                           - 4 b. 
 
Odměna psa je možná až po ukončení stopy, odhlášení se rozhodčímu 
a vyhodnocení stopy. 
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                   uvedení   lom lom  lom  lom           předmět  
                  + 1 úsek    + 2 úsek  +3 úsek   + 4 úsek + 5 úsek 
 
IPO- VO     10+29    10+30   -----     -----         -----         21 
ZTP, FPr 1-2,  
IPO 1-2     10+19       10+15       10+15    -----       -----        11+10 
FPr 3 , IPO 3 4 + 12 4 + 12  4 + 12 4 + 12 4 + 11 7+7+7                   
 
OBRANA 
Zahájení obrany – hlášením rozhodčímu cca 20 kroků na úrovni  šestého úkrytu 
ve kterém je ukryt figurant. Poté se středem cvičební plochy odebere na výchozí 
pozici ke cviku vyhledání figuranta.   Povolený povel :  k noze 
 

Vyhledání figuranta 
Přivolá-li psovod psa k noze během průzkumu, a nebo mezi předposlední 
a poslední zástěnou ( pátá a šestá vyštěkávací), ukončení oddílu  C. 
 

Pokus o útěk figuranta 
Cvik začíná již přesunem do oblouku, odkud pes provádí zadržení. Při odvádění  
na určené místo jde pes klidně vedle psovoda (jako při poslušnosti), po zastavení 
sám usedá a po třech vteřinách jej psovod pokládá. Možné chyby v této fázi cviku 
se promítají do hodnocení útěku. 
Psovod se nenaklání, nenatáčí, ani jinak psovi nepomáhá. 
Pokud pes během přechodu na určené místo uteče, psovod se zastaví a povelem psa 
přivolá. 
Nepřivolá-li psa ani na třetí povel - diskvalifikace. 
Pokud pes v této situaci figuranta napadne –diskvalifikace. 
Pes uteče před útěkem F a kousne - diskvalifikace. 
Pes uteče před útěkem F a nekousne - psovod na pokyn R jde na místo, kde před 
tím psa odložil a odvolává psa povelem k noze ( max. 3 povely), pokud pes 
nepřijde ani na 3. povel - diskvalifikace. Pokud se podaří psa přivolat, psovod ho 
znovu odloží, odejde k úkrytu a obrana pokračuje útěkem. Za tento cvik ale psovod 
dostává 1 bod.. V obraně se však pokračuje. 
Pokud  ani při opakování cviku, nevydrží pes hlídat a opět  uteče k figurantovi – 
diskvalifikace. 
Pokud pes nevydrží hlídat, uteče k figurantovi a napadne ho -  diskvalifikace. 
Nezadrží-li pes figuranta po útěku do vyznačené vzdálenosti – ukončení oddílu C. 
V případě, že pes zadrží figuranta bez zvukového povelu psovoda, snižuje se 
hodnocení cviku o jednu známku. 
 

Doprovod zezadu 
Od psa se vyžaduje ukázněná chůze u psovoda s naprostou koncentrací 
na figuranta. Do hodnocení se musí promítnout jakákoliv pomoc od psovoda stejně 
tak jako nedodržení předepsané vzdálenosti ( 5 kroků ). Pokud se pes při tomto 
cviku vzdálí od psovoda a to i v případě, že se dostane až k figurantovi, následuje 
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od rozhodčího zastavení a psovod má 3 možnosti psa odvolat zpět k noze. Podaří-li 
se psa odvolat,  pokračuje se v zadním doprovodu, a tento cvik je hodnocen 1 
bodem . Opakuje-li se vzdálení se psa od psovoda, následuje diskvalifikace. 
Nepodaří-li se psa přivolat, aby bylo možné pokračovat, následuje diskvalifikace. 
Pokud pes figuranta napadne, následuje diskvalifikace.  
 

Boční doprovod 
Při bočním doprovodu jde pes ukázněně mezi psovodem a figurantem s naprostou 
koncentrací na figuranta. Napadne-li pes figuranta, nebo se vzdálí od nohy 
psovoda, psovod musí zůstat stát v základním postoji a povelem (k noze) ovlivnit 
psa, aby pustil figuranta a ukázněně se vrátil k psovodovi, aby mohlo být 
pokračováno v bočním doprovodu. Použije-li povel na puštění, následuje ukončení 
oddílu C.  
 

Nepustí –li pes ani na 3.povel následuje  diskvalifikace stejně tak při opakovaném 
napadení. 
 

V případě že pes odběhne od psovoda, je cvik hodnocen ve známce nedostatečně.  
V případě že odběhne od nohy psovoda a ještě napadne figuranta je hodnocení 
ve spodní části známky nedostatečně. 
 

Po odevzdání figuranta rozhodčímu, po cviku přepad při doprovodu, vyzve 
rozhodčí psovoda, aby se přesunul na stanoviště pro další cvik a teprve po odchodu 
psovoda odchází figurant. 
 

Útok na psa z pohybu 
Psovod odchází s neupoutaným psem. Pokud je pes při odchodu těžce zvladatelný, 
může být hodnocení ukončeno. 3 povely ( 1 povolený, 2 dodatečný), pak následuje 
diskvalifikace. V případě, že je pes vyslán na figuranta před pokynem rozhodčího 
anebo sám uteče, je cvik hodnocen v rámci známky nedostatečné. Pokud pes 
neběží přímo na figuranta, ale na rozhodčího, může být sníženo hodnocení až 
na nedostatečně (podle toho jak se pes dokáže rychle zorientovat a jak mu musí 
v této orientaci pomoci figurant).  
 

Boční doprovod 
Obrana při hlídání končí opět bočním doprovodem. Hodnotit jak již bylo popsáno 
s tím, že se liší v odevzdání figuranta. Na pokyn rozhodčího odstoupí psovod se 
psem 5 kroků a upoutá psa na vodítko. Poté figurant opustí prostor. 
 

IPO ZTP, IPO – VO 
 

Zahájení obrany: cca 20 kroků před úkrytem, kde se nachází figurant 
Vystavení vyštěkání: 
Na pokyn rozhodčího jde ke psu a přidrží si ho za obojek. U ZTP následně upoutá. 

Přepadení psovoda: ( ZTP ) 10 /30 

10 bodů doprovod/ 30 bodů zákrok 
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30 kroků s neupoutaným psem od úkrytu kde se nachází figurant,  přepadení 
na vzdálenost 10 kroků, po zákusu následují dva údery. 
Ovladatelnost při přesunu k úkrytu - pokud se pes vzdálí od nohy psovoda, 
na pokyn rozhodčího možnost přivolání( 3x povel)  obdrží 1 bod, a cvik se 
opakuje.  
Vzdálí- li se pes od psovoda i při druhém pokusu, je diskvalifikován. 
 

Pokus o útěk figuranta: ( IPO – VO)  
 Psovod psa přidržuje za obojek, figurant vystoupí z úkrytu a pokusí se o útěk. 
Na pokyn rozhodčího psovod vypouští psa s povelem „drž“. Ten musí během cca 
20 kroků figurantovi zabránit v útěku.  
Jinak následuje ukončení. 
 

Útok na psa z pohybu: ( ZTP, IPO –VO ) 
Psovod si přidržuje psa za obojek a figurant od něj odchází normálním krokem, 
na pokyn rozhodčího se otočí a směrem ke psovodovi se psem a na ně zaútočí.  
Psovod na pokyn rozhodčího psa vypustí s povelem  „drž“. 
Pes má zabránit útoku razantním nástupem do figuranta s plným,energickým 
a především pevným zákusem. 
Hodnotit :  -    razantní nástup 

- plný, klidný a pevný zákus 
- reakci na fázi tlaku figuranta 
- ochotné  puštění – bez překusů 
- soustředěné dohlídání ( bez kontaktů) 
- ovladatelnost v závěru cviku při manipulaci s figurantem 

 

Boční doprovod – na vodítku 10 kroků ( ZTP, IPO- VO ) 
Zde je povoleno použití povelu“ k noze“ , pes musí figuranta pozorně sledovat, 
nesmí na něj dorážet, naskakovat, nebo ho kousat.Vodítko má být prověšené. 
 

Obecně platí : 
Pokud se pes vzdálí od figuranta před pokynem rozhodčího psovodovi nad 10 
kroků – ukončení oddílu C. 
 

Použije-li psovod povel k setrvání u figuranta – ukončení oddílu C. 
 

Jakýkoliv fyzický kontakt vedený tak, aby se jím zabránilo chybě, může vést 
k ukončení oddílu C.  
  

Pokud použije psovod oslovení psa jménem, místo povelu pro pouštění – 
penalizace 2 body za každý povel (navíc k bodům z tabulky pro hodnocení 
pouštění). 
 

UKONČENÍ  -  bez zápisu bodů, body dosud získané na akci zůstávají  
DISKVALIFIKACE – bez zápisu bodů, body dosud získané na akci se odebírají 
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TSB hodnocení  
V rámci ČR se hodnotí a zapisuje pouze na  vrcholových soutěžích ČKS 
a chovatelských klubů. Na zkouškách NE ! 
 

POSLUŠNOST 
Na zkouškách pořádných ČKS  nastupují psovodi  na provádění poslušnosti 
jednotlivě, tzn., že  oddíl  končí dlouhodobým  odložením. 
Po skončení každého cviku je povolena krátká pochvala a po zřetelném časovém 
odstupu (cca 3s.) lze zaujmout nový základní postoj. Rovněž  tak může závěrečný 
postoj předešlého cviku být výchozím  postojem pro cvik následující. 
Střelba se provádí pistolí o ráži 6mm.  
Opuštění místa krátkodobého odložení o více než 3 kroky anuluje cvik s tím, že 
případné následné přivolání se již neprovádí. 
Jeden zvukový povel navíc snižuje známku za cvik na uspokojivě, druhý  
na nedostatečně a neprovedení cviku ani na třetí povel cvik anuluje. 
Neprovedení části cviku ani na třetí povel snižuje bodové ohodnocení celého cviku 
na nedostatečně. 
Načasování pokynu rozhodčího psovodovi pro vcházení a vycházení ze skupiny se 
provádí tak, aby psovod mohl tuto činnost provést plynule bez zastavení. 
Zkouška BH - musí začít vždy poslušností a pokud ta není splněna, v části D již 
nelze pokračovat, 

 - psovod může požádat o velení, 
 - přezkoušení na lhostejnost k výstřelu se neprovádí, 
 - krátkodobá odložení za pochodu v sedě  a  v leže se provádí po zastavení. 

 

Při skoku přes překážku  u zkoušky IPO-ZTP, zaujme psovod základní postoj 
nejméně 5 kroků před překážkou, zanechá tam psa a přejde na druhou stranu 
překážky. Ze vzdálenosti nejméně 5 kroků nechá psa povelem „hop“ nebo „zpět“ 
překážku  překonat. Po skončení cviku psa připoutá na vodítko. 
Při krátkodobých  odložení bez přivolání (BH, IPO-ZTP, IPO 1-3) se obraty 
psovoda směrem ke psu provádí po 15 krocích. 
Aport přes překážku a šplhem je hodnocen pouze, když pes aport přinese a překoná 
překážku alespoň v jednom  směru.  
Nevyhovující odhození aportu lze opakovat. Při odchodu psovoda pro činku  
zůstává pes na stanovišti, pokud následuje psovoda před překážku  je ohodnocení 
sníženo o jednu známku, pokud jej následuje za překážku je cvik anulován. 
Když pes při skoku vpřed porazí překážku, je cvik opakován se ztrátou 4 bodů. 
 

Psi, kteří jsou zbaveni sebedůvěry a i navenek je zřejmé, že pracují pod tlakem, 
nelze posoudit. Rovněž tak nezvladatelně  agresivní  anebo naopak bázliví psi, a to 
v jakékoliv situaci během celé akce musí být diskvalifikováni. 
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10. VÝŠE ODMĚN ROZHODČÍCH, VED. STOP, KLADEČŮ 
A FIGURANTŮ NA AKCÍCH ČKS  

Na základě usnesení PČKS ze dne  15. 12. 2009 bylo rozhodnuto: u všech akcí 
proplácet náhrady jízdného za km dle internetových vzdáleností z místa bydliště 
účtovatele do místa konání akce.    

Usnesením PČKS ze dne 22.9.2011 upřesněny výše náhrad takto: 

a) VS pro MS FCI, M ČR IPO 

- rozhodčí  1 500,- Kč/den 
- figuranti 1 000,- Kč/den, náhr. figurant 500,- Kč/den 
- kladeč     100,- Kč/stopa (max. 3 kladeči na akci) 
- vedoucí stop až do výše     1 000,- Kč/den – dle kvality odvedené práce,  

dle hodnocení posuzujícího rozhodčího a  
po dohodě s vedoucím akce 

b) M ČR ZVV3 a M ČR mládeže 

- rozhodčí  1 500,- Kč/den 
- figuranti 1 000,- Kč/den, náhr. figurant 500,- Kč/den 
- kladeč           60,- Kč/stopa  
- vedoucí stop  až do výše      1 000,- Kč/den – dle kvality odvedené práce, dle  
                                                    hodnocení posuzujícího rozhodčího   
 a po dohodě s vedoucím akce  

c) VS a M ČR stopařů 

- rozhodčí 1 500,- Kč/den 
- kladeč    150,- Kč/stopa 
- kladeč pro křížení      50,- Kč/stopa 
- vedoucí stop 1 000,- Kč/den 

d) VS a M ČR klubů a plemen 

- rozhodčí 1 000,- Kč/den 
- figurant    600,- Kč/den 
- kladeč      30,- Kč/stopa  
- vedoucí stop    600,- Kč  

d) Zkoušky 

- rozhodčí 1 000,- Kč/den 
- figurant    400,- Kč/den 
- kladeč      30,- Kč/stopa 

e) Závody 

- rozhodčí    1000,- Kč/den  
- figurant    600,- Kč/den 
- kladeč      30,- Kč/stopa 
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f) TOP 15  

- rozhodčí 1000,- Kč/den, pom. rozhodčí 400,- Kč/den    
- figurant 600,- Kč/den, náhr. figurant 400,-Kč/den    
- kladeč    100,- Kč/stopa   
-vedoucí stop 600,- Kč/den 

Výše náhrad a jejich úhrada  

1)Náhrada prokázaných jízdních výdajů: 
    a) členům lze uhradit prokázané výdaje ve výši cen hromadné dopravy 

(železnice, autobus či místní hromadnou  dopravu), a to i v případě použití 
vlastního motorového vozidla; 

   b) v mimořádném případě je možné při použití vlastního vozidla uhradit jízdní 
výdaje pouze  v základní sazbě ve výši 3,90 Kč za 1 km – platí pro všechny 
akce, na které je poskytnuta dotace  z MŠMT 

    c) zvýšení cestovného na zkouškách z výkonu, zasedáních PČKS a Pléna ČKS 
a akcích bez zápisu zkoušek na částku 6,- Kč / km od 1.1.2012, neplatí pro 
kvalifikační nebo výběrové soutěže a MR  

       (omezení platí i pro kolektivní členy ČKS, kteří čerpají dotace ze státního 
rozpočtu ! ) -  schváleno  P ČKS 5.12.2011 

 
2) Stravné: výše stravného je stanovena jednotnou sazbou bez ohledu na skutečnost 
zda je proplácena nebo poskytnuta: 
 

     60,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hodin 
     92,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin nejvýše však 18 hodin 
   144,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 
  

3) VS a mistrovství dospělých – cestovné nebude hrazeno, stravné ani příspěvek 
na ubytování nebude poskytnut 
4) VS mládeže – startujícím bude poskytnuto stravné ve výši 60,- Kč, cestovné ani 
ubytování nebude hrazeno 
5) M ČR mládeže - bude poskytnuto stravné startujícím a doprovodu ve výši 144,-
Kč/den, cestovné nebude hrazeno 
  

- po předložení dokladu o ubytování bude startujícím a doprovodu KV uhrazeno 
max. á  250,- Kč/noc U dvoudenní soutěže nelze hradit ubytování z pátku 
na sobotu. V případě vyšší ceny si tento   rozdíl hradí sám účastník. Vedoucím 
družstev bude hrazeno výše uvedené stravné a ubytování pouze v případě, že počet 
členů družstva je 3 a více závodníků. 
 

6) TTM – účastnický poplatek – 3000,-Kč/osoba a pes, Při zkrácení pobytu se 
poměrná částka z poplatku nevrací. 
     Účastníkům bude při prezentaci  hrazeno cestovné a to 1 cesta tam a 1 zpět 
ve výši 1,95 Kč/ km pro jednoho účastníka, 3,90 Kč/ km při dopravě 2 a více 
účastníků. Délka cesty se počítá dle internetových vzdáleností z místa bydliště 
do místa konání TTM. 
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11. ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ NA ROK 
2013   

Základní kynologické organizace zašlou své požadavky na neinvestiční dotace 
na rok 2013 do 1.8. 2012 na adresu předsedů krajských výborů. V žádosti 
uveďte požadovanou výši dotace (max. do 40 000,- Kč) a předběžný rozsah prací, 
nebo pořizovaného materiálu. Prostředky lze použít na opravu a obnovu stávajícího 
zařízení.  

Z dotace nelze hradit nákup křovinořezů, sekaček, benzínu do sekaček, nákup 
stavebních buněk, kotlů ústředního topení, kynologických pomůcek atd.  

Předsedové KV zašlou žádosti se svým vyjádřením na adresu Českého 
kynologického svazu, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7, do 31. srpna 2012.  

Dotace budou poskytnuty jen těm ZKO, které doloží smlouvy o majetku /výpis 
z katastru nemovitostí / (vlastní pozemek nebo klubovna anebo  dlouhodobý 
pronájem - doklad na nejméně 10 let, tj. do r. 2022). 

12.  SMLOUVA   OSA 

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním v Praze 6, Čs. 
armády 20  

Smlouvu s výše uvedenou společností uzavřelo Sdružení sportovních svazů 
České republiky se sídlem u Pergamenky 1511/3, Praha 7 s platností od 1. 1. 2011  
do 31. 12. 2012 a řeší otázku veřejného provozování hudebních děl, právo užívat 
zveřejněné záznamy výkonů umělců, zvukové záznamy výkonů nebo jiných zvuků 
a zvukově-obrazových záznamů – videoklipů při sportovních akcích, pořádaných 
SSS ČR a jednotlivými uživateli, v něm sdruženými a začleněnými svazy, tzn. 
i ČKS. Ověřená kopie této smlouvy je k dispozici v sekretariátě Českého 
kynologického svazu,  U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7. 

13. SMLOUVA INTERGRAM   

INTERGRAM – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových 
a zvukově obrazových záznamů, Na Poříčí 27, Praha 1 

Smlouvu s výše uvedenou společností uzavřelo Sdružení sportovních svazů 
České republiky se sídlem U Pergamenky 1511/3, Praha 7 v letošním roce 
s platností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 a řeší otázku veřejného provozování 
hudebních děl, právo užívat zveřejněné záznamy výkonů umělců, zvukové 
záznamy výkonů nebo jiných zvuků a zvukově-obrazových záznamů – videoklipů 
při sportovních akcích, pořádaných SSS ČR a jednotlivými uživateli, v něm 
sdruženými a začleněnými svazy tzn. i ČKS. Ověřená kopie této smlouvy je 
k dispozici v sekretariátě Českého kynologického svazu, U Pergamenky 3, 
Praha 7. 
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14. RŮZNÉ  

a) Změny v kontaktech v Klubu Obedience CZ 

Předseda:  Kristýna Másilková  e-mail: info@obedience.cz  
 tel.: 737100989 
Pokladník:   Mgr. Lukáš Jánský, e-mail: pokladnik@obedience.cz   
 tel.: 737907910 
Jednatel:  Bc. Vilemína Kracíková, e-mail: admin@obedience.cz    
 tel.: 607207701 
Správce sport. činnosti:  Ladislava Richterová  e-mail: sport@obedience.cz   
 tel.: 603242866 
 Radka Dacejová, e-mail: akce@obedience.cz 
 tel.: 777020942 
 

E-maily (Info, pozvánky, apod.) posílejte na  info@obedience.cz  nebo 
obediencecz@gmail.com, telefon 737 100 989 
Veškeré písemné dokumenty pouze na adresu Komenského 3327, 27201 Kladno, 
kde je nové sídlo klubu. 
 

Od 1.7.2012 se bude měnit zkušební řád, jeho podoba bude mezinárodní dle FCI, 
národním specifikem zůstane pouze OB-Z. 
 
 
 
Termínový kalendář klubu Obedience CZ I. pololetí 

Název akce Místo Datum

FRONTLINE COMBO závod Dvůr Králové nad Labem 7.4.2012

Kvalifikační závod obedience na MS 2012 Dvůr Králové nad Labem 08.04.2012 
Obedience soutěž družstev s ANF Dvůr Králové nad Labem 08.04.2012 
Školení rozhodčích, stewardů a instruktorů Velká Dobrá u Kladna 28.04.2012 
Zkoušky NANEČISTO podle nového řádu Kladno 29.04.2012 
Zkoušky obedience v Úhonicích Úhonice 13.05.2012 
REBEL DOG závod Kladno 26.05.2012 

Zkoušky obedience Praha Horní Počernice 24.06.2012 
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15. INFORMACE K ZÍSKÁNÍ FINANCÍ NA PODPORU SPORTU 

Koncem loňského roku byla i přes protesty sportovního prostředí schválena 
novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která mění 
od roku 2012 způsob rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her. Nový způsob 
dělení nezaručuje sportovnímu prostředí na výtěžku žádný podíl. Významná část 
těchto prostředků je přidělena do rozpočtu obcí. Ministerstvo financí ČR odhaduje 
výši těchto prostředků na 6,1 mld. Kč, což v porovnání s rokem 2011 znamená 
navýšení ve prospěch obcí o 4,3 mld. Kč. Podrobný odhad odvodů pro každou 
obec je pro vaši informaci k dispozici na internetu na adrese 
www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/loterie_statistika_67416.html (materiál MF 
ČR). 

Dle informací MF ČR obdrží obce první zálohovou platbu již v dubnu 2012. 
Zmíněné prostředky ze státního rozpočtu byly v obcích v minulosti přerozdělovány 
ve prospěch sportu, kultury a charitativní činnosti. Samotný podíl prostředků pro 
sport činil dlouhodobě více než 50 %, a to zejména ve prospěch sportu mládeže. 
Řada starostů před schválením novely zákona prohlašovala, že tak tomu bude 
i v letošním roce. 

Starostové byli právě v těchto dnech informováni ve stejném duchu, a to 
dopisem, zaslaným do datových schránek obcí z Ministerstva financí ČR.  

Je proto nutné, aby se představitelé sportovních klubů právě v těchto dnech 
starostům o proklamované řešení přihlásili a o zásadní navýšení podpory sportu 
korektním jednáním usilovali. Obce totiž obdrží navíc finance, které v minulosti 
putovaly z loterií přímo do sportu.  
 

NÁVRH ŽÁDOSTI/DOPISU K PROJEDNÁNÍ/OSLOVENÍ STAROSTŮ, 
PRIMÁTORŮ, NÁMĚSTKŮ PRO SPORT k získání financí na podporu sportu 
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

koncem loňského roku byla schválena novela zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, která mění od roku 2012 způsob rozdělení 
výtěžku z loterijních a sázkových her. Významná část těchto prostředků je 
přidělena do rozpočtu obcí. Ministerstvo financí ČR odhaduje výši těchto 
prostředků na 6,1 mld. Kč, což v porovnání s rokem 2011 znamená navýšení 
ve prospěch obcí o 4,3 mld. Kč.  

Také Vaše město, obec, získá v roce 2012 svůj podíl na zhruba 4,3 
miliardách Kč, o které vzrostl jejich podíl na výtěžku z loterií a sázek. Podrobný 
odhad odvodů je k dispozici na adrese 
www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/loterie_statistika_67416.html (materiál MF 
ČR).  
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Řada starostů před schválením novely zákona prohlašovala, že navýšené 
finanční zdroje poskytnou v objemu 50 % ve prospěch sportu. Stejné parametry 
jsou deklarovány v Memorandu uzavřeném mezi sportovními organizacemi 
a Svazem měst a obcí ČR.  

 

 

ŽÁDOST 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

žádáme Vás o poskytnutí finanční dotace ve prospěch kynologického sportu 
z navýšeného podílu. 

Z mnohaleté znalosti prostředí víme, že sport potřebuje podporu v oblastech 

- podpora sportovních zařízení (údržba, provoz, výstavba, obnova) 
- přímé podpory sportovních klubů a jejich bezplatného servisu  
- podpora sportu mládeže a talentů 
- podpora sportovních akcí v obci/městě 

Dle informací Ministerstva financí ČR obdrží obce první zálohovou platbu 
z výnosů loterií již v dubnu 2012.  
 
Podpis statutárního představitele (název klubu včetně kontaktů) 
vypsat (nikoliv ve zkratkách) název svazu u kterého je klub registrován 
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Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na rok  …… 

 

Kraj: ………………………….. 

ZKO:č……………….   

název:……………………………………………………..… 

 

Zdůvodnění : ………………………………………………….……………..…….. 

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

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

……………………………………………………….……………..……………… 

……………………………………………………….……………..……………… 

 

Požadovaná částka: ……………………. 
 
*vlastní pozemek nebo klubovna,   dlouhodobý pronájem - doklad na nejméně 10 
let, tj. do r. 20……  přílohou). 

 

Za ZKO: …………………………..   

Podpis: …………………………… razítko: 

 

Vyjádření KV ČKS: 

 

Podpis: ……………………………… razítko:  

* nehodící se škrtněte 

 

Základní kynologické organizace zašlou své požadavky na neinvestiční dotace 
na rok 2013 do 1.8. 2012 na adresu předsedů krajských výborů. 

 
Předsedové KV zašlou žádosti se svým vyjádřením na adresu Českého 

kynologického svazu, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7, do 31. srpna 2012.  
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Oznámení o  konání akce – zkoušky z výkonu 
bez mezinárodní účasti. 

Dle č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 131/2003 Sb., 
veterinární zákon 

 
Adresát:  …………………………………... 
 
   …………………………………... 
 

…………………………………... 
 
Název akce:  …………………………………... 
 
Pořadatel:  …………………………………... 
 
Adresa :   …………………………………... 
 
Kontaktní adresa:    …………………………………... 
 
Tel.:    …………………………………... 
 
Odpovědná osoba :   …………………………………... 
 
Datum konání:  …………………………………... 
 
   …………………………………... 
  
   …………………………………... 
      
Místo konání:  …………………………………... 
 
   …………………………………... 
 
Druh zvířat:  …………………………………... 
 
Přejímka zvířat: od ……………. do ………….. hodin  
 
Schválený řád ochrany zvířat při svodu. (vyhláška č. 192/2004)    
 
Žadatel, datum schválení :  
Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7  
Schváleno UKOZ dne  31. května 2006 , pod číslem jednacím : 8479/2006 - 11020 
Pořadatel je řádným členem  Českého kynologického svazu. . 
 
 
V Praze  dne   ………………..  
 
                                …………………………… 
                                            podpis 
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ČESKÝ  KYNOLOGICKÝ  SVAZ 

srdečně zve všechny vystavovatele i diváky 
na 
 

Mezinárodní výstavu psů 

Prago Expo Dog 

o Pohár střední a východní Evropy 

International Dog Show Mid & East Europe Cup 
 
 
 

5. - 6. 5. 2012 
v Praze 9, PVA Letňany 

Beranových 667 
 

I. uzávěrka 2.3.2012 
II. uzávěrka 16.3.2012 
III. uzávěrka 23.3.2012 

 
 

Přihlášky:    Mezinárodní výstava psů, Český kynologický svaz 
U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7 

Tel.: 266 722 235, Fax: 266 722 252 
Výstavní kancelář tel.: 266 722 239 

E-mail: vystava@kynologie.cz 
         www.vystavapsu.cz 

Online přihlášky: www.dogoffice.cz 
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