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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:poradci@kynologie.cz
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Kontakt: 

 

 Tajemník        Jiří Šiška, 266 722 237, 724 218 188 

       info@kynologie.cz 

 

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

        srb@kynologie.cz  

 

 

 Zkoušky, delegace, dotace           Andrea Bavorová, 266 722 246, 608 658 011 

 INFO, reg. prodejců MVP      bavorova@kynologie.cz 

      zkousky@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, vystavování PP,     Ing. Veronika Pecharová, 266 722 239 

 zápis vrhů do PK, reg.         veronika.pecharova@kynologie.cz,   

 pracovníků MVP  plemennakniha@kynologie.cz                                                  

  

 

 Vystavování PP, archivace       Mgr. Kristýna Špačková, 266 722 224 

  spackova@kynologie.cz   

 

 

 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  
 

Vystavování PP, exportní PP,   Petra Novotná, 266 722 254, 724 782 719  

 duplikáty a přepisy,                       petra.novotna@kynologie.cz 

 registr BPP 

 

 

Dotace – zpracovávání žádostí, Romana Šneidrová, 266 722 246 

kompletace vyúčtování,  dotace@kynologie.cz  

evidence přijaté a odeslané pošty      
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1. UPOZORNĚNÍ 

Pro rozhodčí a figuranty výběrových akcí - delegace uvedené v INFU 3/2013 (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  
 

-také psům BPP bude zapisována neúspěšná zkouška do výkonnostního průkazu 
 

-stejně tak jako zkoušku ZZO, tak i zkoušku ZM může pes skládat bez ohledu na 

již složené vyšší zkoušky 
 

-zrušení dolní věkové hranice pro účast na VS a Mistrovství mládeže 
 

-na základě opakovaných problémů se sestavováním rozpočtů a následným 

vyúčtováním výcvikových akcí byla zvýšena odměna pořadatelským ZKO s tím, 

že pověřené ZKO nebudou moci plánovat a následně vyúčtovat náklady, které 

jednak souvisí s celoročním provozem kluboven a cvičišť ZKO a jsou opakovaně 

obtížně zúčtovatelné (např. prohlídka terénů na stopy, náklady na běžný provoz 

ZKO jako vývoz žumpy, psací a hygienické potřeby..) 

 

Žádosti o veškeré sportovní kynologické akce na r. 2015 nahlásí krajské 

organizace a kolektivní členové na ČKS do 30. 9. 2014. 

 

Termín zkoušek pro nové rozhodčí z výkonu je sobota 13. 9. 2014 v ZKO 

Praha 4 – Jižní Město. 

 

- v r. 2014 proběhlo školení rozhodčích výkonu I. a II. tř. ve dvou termínech: 15. 2.  

  v Praze a 22. 2. v Kroměříži. 

  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.  
 

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

 

-Pozor na změny a novinky v přeborové činnosti mládeže a juniorů. 

  (viz novelizovaná směrnice č. 9 Sborníků řádů a směrnic – web ČKS) 

 

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

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

 uvedením místa a data konání na adresy:  

smolik.j@volny.cz 

dotace@kynologie.cz 

web@kynologie.cz 

 

 

 

 

3. NOVÉ!!     REALIZACE ZMĚN PODLE NOZ 

 

 

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

upravilo  PČKS původní pokyny (byly rozeslané jen KV ČKS jako informační 

materiál) vyplývající z ustanovení nového občanského zákoníku. 

 

V souvislosti s ustanoveními NOZ  mají Základní kynologické organizace dvě 

možnosti. Bez ohledu na to, kterou si vyberou, musí všechny ZKO připojit i 

vyplněný Změnový registrační list pobočného spolku, podle kterého budou 

změny u každé ZKO provedeny.  

 

1)  Postupovat podle novelizovaných pokynů a veškeré změny  

uskutečnit zasláním v době co nejkratší s tím, že k takové změně 

musí přiložit i kolek v hodnotě 1.000,- Kč. 

 

V tomto případě zašlou: 

 

- ZKO vše potřebné dle přílohy na adresu příslušného KV ČKS 

nejpozději do termínu 30. 8. 2014. 

 

- KV ČKS zašlou všechny kompletní doklady, které do uvedeného 

termínu obdržely na adresu ČKS nejpozději do 15. 9. 2014. 

 

- ČKS zajistí vložení všech změn do databáze rejstříkového soudu.  

  

mailto:smolik.j@volny.cz
mailto:dotace@kynologie.cz
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2) Vyčkat, dle informací ze Sdružení sportovních svazů i JUDr. 

Deverové 

lze předpokládat, že v závěru III. čtvrtletí, nejpozději do konce toho 

roku, bude schváleno osvobození od poplatku za změny. 

 

 

V každém případě bude nutno postupovat v souladu s ustanoveními 

NOZ a změny realizovat, tedy nahlásit prostřednictvím ČKS. Do 

doby nahlášení změn vyplývajících z ustanovení NOZ budou 

v evidenci Rejstříkového soudu pouze stávající, tedy jen základní 

údaje, včetně stávajícího názvu. 

 

 

 

Správný název všech ZKO musí odpovídat požadavkům NOZ a bude  

muset vypadat takto:  

 

    Český kynologický svaz 

ZKO   a název – za pomlčkou číslo organizace 

 

Tedy např.  

 

Český kynologický svaz 

ZKO  Bystřička - 258 

IČ - XXXXXXXXX 

 

 

 

V každém případě bude otázka změny názvů ZKO a další záležitosti 

registrace každé ZKO předmětem jednání VII. sjezdu ČKS, který  

následně stanoví i závazné termíny pro splnění požadavků NOZ 

zbývajícími ZKO.  

 

Schváleno PČKS 24. 6. 2014  

 

 

 

Veškeré tiskopisy naleznete na webu ČKS 

 

www.kynologie.cz 

 

členské subjekty, základní kynologické organizace 

 

http://www.kynologie.cz/
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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 

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. 
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Procedura likvidace: 
 

 

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 

 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. 
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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. 

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) 

 

Veškeré tiskopisy naleznete na webu ČKS 

 

www.kynologie.cz 

členské subjekty, základní kynologické organizace 

 

 

 

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 2015 do 8. 8. 2014 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 2014.  

 

Výpis důležitých ustanovení Zásad MŠMT 
pro program IV - provoz a údržba, vydaných MŠMT pro období 2011-2014 

 

http://www.kynologie.cz/
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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. 2025). 

 

 

POZOR  

 

dlouhodobý pronájem není pro účely dotací platný, pokud vlastníkem není obec, město 

nebo státní instituce ( viz výpis níže ) . 

 

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 občanských sdružení 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: 

a)provoz a údržbu sportovního zařízení ve vlastnictví nebo výpůjčce NNO, nebo které 

   je v celoročním nájmu na dobu vyšší než 10 let, 

b)sportovním zařízením 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 výhradně nebo převážně pro 

   provozování sportu; 

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

   nebo dlouhodobém nájmu NNO 

 

       

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, 
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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, s výjimkou zdravotně postižených sportovců, 

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

  vč. služebních cest, pokud není Programem vymezeno jinak, 3), s výjimkou zdravotně 

  postižených sportovců, 

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 2015 

 

KV ČKS :  ………………………….. 

 

ZKO: č……………….  název:……………………………………………………..… 

 

Popis na co bude dotace čerpána  

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

………………………………………………….……………..…….. 

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

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

……………………………………………………….……………..……………… 

……………………………………………………….……………..……………… 

 

Požadovaná částka: ……………………. 

 

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

do r. 2025 pro účely dotace v roce 2015. 

 

Za ZKO jméno :  …………………………..   

 

Podpis: …………………………… razítko: 

 

Vyjádření KV ČKS: 

 

Podpis: ……………………………… razítko:  

* nehodící se škrtněte 

 

     Základní kynologické organizace zašlou své požadavky na neinvestiční dotace na rok 

2015 do 8.8. 2014 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 2014.  
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5. EXPORTNÍ PRŮKAZY PŮVODU – VIZ ZMĚNA ZÁPISNÍHO ŘÁDU   

ČMKU   

1. Exportní průkaz původu se předává/zasílá pouze osobě uvedené jako chovatel 

nebo jako předchozí majitel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem (majitelem) 

doložitelně pověřena jiná osoba. 
 

 

2. osoba, která vyváží jedince do zahraničí je povinna vyřídit exportní potvrzení. 

V žádosti je nutné vyplnit jméno, příjmení a kompletní adresu nového majitele 

v zahraničí. 
 

 

Pokud osoba vyřizující export není vývozcem, musí předložit ověřenou plnou moc 

k vyřízení žádosti o vývoz a občanský průkaz 

Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej 

nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný. 

6. 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 (od nového roku 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. 
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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. 

 

 

 

7. VÝSLEDKOVÁ LISTINA M ČR IPO 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA MČR IPO 2014 
Plem. 

BODY ODDÍL Body 
celke

m 
Pořadí Titul 

Jméno psovoda                 Jméno psa A B C 

Plecháček Martin Antrax Ostraryka 
BOM/
P 98 93 99 290 1 CACT 

Kuncová Michaela  
Jaguar de Alphaville 
Bohemia 

BOM/
P 97 96 97 290 2 

Res. 
CACT 

Holan Vítězslav Fantasia Extra Temperament 
BOM/
F 96 95 96 287 3   

Foltyn Petr Auzzy Ostraryka 
BOM/
P 90 96 99 285 4   

Čejka Jiří ml. 
Junker de Alphaville 
Bohemia 

BOM/
P 95 94 96 285 5   

Maňáková Markéta Abby Ostraryka 
BOM/
F 91 96 97 284 6   

Susková Elena Eros od Policie ČR 
BOM/
P 95 94 95 284 7   

Kristová Karolína Jimmie Duffmar NO/F 97 92 93 282 8 CACT 

Kaločová Lucie 
Dagger de Alphaville 
Bohemia 

BOM/
F 94 93 94 281 9   

Truksová Eva Bad Meggan Bohemia 
BOM/
P 95 92 94 281 10   

Louda Tomáš Agbar Meggan Bohemia 
BOM/
P 96 91 92 279 11   

Machová-Angelovová 
Renata Jenny Anrebri NO/F 99 83 95 277 12 

Res. 
CACT 

Štýbrová Beata Ing. Tarkatan Juki BOT/F 97 91 88 276 13 CACT 

Zaňák Jiří Wilhelm von Erikson AT/P 98 94 80 272 14 CACT 

Skokanová Ludmila Lucy vom Haus Tyson NO/F 94 82 95 271 15   

Okáník Josef Criss Royal Dux DOB/P 93 92 86 271 16 CACT 

Šťastný Roman Apollo Glitch 
BOM/
P 98 89 83 20 17   

Kleslová Zdeňka Asko Obsidian Guard Land NO/P 95 85 89 269 18   

Kolář Pavel 
Arwen ze Stříbrného 
kamene NO/F 97 85 87 269 19   

Pavlišáková Michaela Uther de Alphaville Bohemia 
BOM/
P 88 93 87 268 20   

Bendová Šárka Casie Meggan Bohemia BOM/ 75 95 97 267 21   
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F 

Slovák Martin Aki Ostraryka 
BOM/
P 85 87 95 267 22   

Koman Pavel Caira Yucero Bohemia NO/F 90 83 93 266 23   

Košťál Vladimír Cameron Bohemia Atevy 
BOM/
P 90 87 89 266 24   

Krajčí Theodor Bak z Mandragory 
BOM/
P 82 89 94 265 25   

Veličková Michaela Abibi Bohemia Atevy 
BOM/
F 96 81 88 265 26   

Musilová Hana 
Carbon Bright ze 
Sluneč.verandy KV/P 92 86 87 265 27   

Kubeš Jiří Sax Favory Cross NO/P 95 78 91 264 28   

Marthaler Zuzana Osiris Ballotada RTW/P 94 86 83 263 29   

Medunová Iveta Keane de Alphaville Bohemia 
BOM/
F 90 87 85 262 30   

Reisinger Josef Apollo od Rejska 
BOM/
P 91 74 94 259 31   

Svoboda Václav Cezar od Policie ČR 
BOM/
P 90 81 88 259 32   

Prokšan Radim Aris Meggan Bohemia 
BOM/
P 74 80 96 250 33   

Klícha Vlastimil Filip z Klídkova dvora NO/P 80 75 92 247 34   

  
       

  

Lysý Ladislav Enguma Hippo‘s Bandit FBO/P 61 62 75 198 35   

Galvasová Gabriela Xarra Majorův háj NO/F 42 73 82 197 36   

Machát Josef Apoll Daniel Bohemia NO/P 91 73 0 164 37   

Tyc Jiří Mgr. Uzi de Alphaville Bohemia 
BOM/
P 17 68 74 159 38   

  
       

  

Petrášek Václav Kendy Duffmar NO/F 0 0 0 0 
odstoupi
l   

Krupičková Jitka Barney Lebensborn 
BOM/
P 0 0 0 0 

Odstoupi
l   

Konířová Šárka Donna Zlatý Keram NO/F 51 0 0 51 
Odstoupi
l   

Čejka Jiří st. Ciara Meggan Bohemia 
BOM/
F 8 0 0 8 

odstoupi
l   
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8. POSTUPOVÝ ŽEBŘÍČEK NA M ČR ZVV 3  2014 

 

Kat.č. Jméno psovoda Jméno psa 
Plem., 
pohl. 

A B C Celkem 

1 Šmatlák Roman Andy Šumavský Xerak BOM/P 95 91 96 282 

2 Kostínek Richard Cir z Vydří louky NO/P 97 90 94 281 

3 Šejstal Vladimír Atari Cato Bohemia NO/F 95 92 86 273 

4 Kozáková Jana  Miro z Malej Fatry NO/P 93 88 89 270 

5 Drhovská Vladimíra Xart Daxis NO/P 92 90 85 267 

6 Kinzl Josef Dargo Vepeden NO/P 98 84 83 265 

7 Majer Jiří Naroc v. Bunsenkocher NO/P 95 82 87 264 

8 Svoboda Václav Cezar od P ČR BOM/P 95 86 80 261 

9 Petrovic Karel Storm BPP BPP/P 90 86 85 261 

10 Štětka Jiří Sindy BPP BPP/F 96 78 86 260 

11 Vít Jaroslav Varus Krásnoočko NO/P 96 72 91 259 

12 Anderlová Petra Cak z Ronbaru NO/P 91 81 84 256 

13 Kurčík Imrich Dea Z Duhového lesa NO/F 91 79 84 254 

14 Kuneš Jan Sir Jack von Elberfeld KV/P 95 85 80 253 

15 Kaskoun Václav Kir z Trucu NO/P 84 73 93 250 

16 Somr Jaroslav Charlie Písečná bouře NO/P 93 70 87 250 

17 Jánská Andrea Ebbie BPP  BPP/F 86 77 87 250 

18 Tykal Jan Artur ze Zlaťáku NO/P 83 73 91 247 

19 Tišl Jaroslav Adam Brettan NO/P 89 70 86 245 

20 Vydrová Andrea ml. Qwina z Berounské bašty NO/F 82 84 78 244 

21 Ševčíková Guziková Renáta Brandy Abides NO/F 75 80 85 240 

22 Hůza Ladislav Akir Baron Anrebri NO/P 90 70 80 240 

23 Škutová Eliška Bruce Abides NO/P 84 78 77 239 

24 Čtvrtlík Miroslav Mir z Arnultovic NO/P 90 70 77 237 

25 Odvody Jan Engie Bodie Eciloten BOM/F 76 81 77 234 

26 Haschkeová Hana Bc. Amor od P ČR NO/P 73 76 84 233 

27 Panáková Alena Juxa z Kmene Čeroký NO/F 72 74 83 229 

28 Bechyně Radek Ogar u Alfréda NO/P 72 70 77 219 

  Mistr ČR 2013 

29 Janoušková Simona Elko Bohemia Bells NO/P 96 88 98 282 
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9. SMĚRNICE Č. 3 PRO JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO   

    VÝKON PSŮ SPORTOVNÍ  KYNOLOGICKÉ ČINNOSTI,  

    STANOVENÍ ROZSAHU ZKOUŠEK, PŮSOBENÍ ROZHODČÍCH  

    ČKS. 

 

A. Všeobecná ustanovení. 

Dosaženou úroveň a stupeň vycvičení psů v oblasti sportovní kynologie posuzují a 

potvrzují rozhodčí pro výkon.  

Rozhodčí jsou důležitými činiteli při výchově sportovců-kynologů a musí proto mít 

nejen potřebné odborné znalosti a přehled, ale i odpovídající charakterové 

vlastnosti. 

Jsou povinni dbát usnesení, směrnic a pokynů svazových orgánů. Při posuzování se 

musí řídit platnými zkušebními řády a metodikou posuzování. 

B. Rozdělení rozhodčích a jejich působnost. 

Rozhodčí pro výkon jsou rozděleni podle kvalifikace do dvou tříd. 

1. Rozhodčí II. třídy (krajští). 

    Adept na rozhodčího II. třídy musí splňovat tyto podmínky: 

a) věk 21 let 

b) získanou II. výkonnostní třídu vzorného výcvikáře, 

c) doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje: 

 - řádné členství ve svazu, 

 - morální a odborné předpoklady k zastávání funkce 

d) dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto   

    funkci 

e) občanská bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů 

f) schválení výborem krajské kynologické organizace svazu, 

g) úspěšné splnění teoretické, písemné a praktické zkoušky a předepsaných          

    hospitací. 

 

   Rozhodčí II. třídy posuzují závody bez zápisu zkoušky podle všech platných 

zkušebních řádů schválených ČKS. Rozhodčí II. třídy, mající řádné členství v 

ZKO, na území jednoho kraje tvoří krajský sbor rozhodčích pro výkon. Příslušným 

krajským orgánem jsou: 

a) evidováni v seznamu rozhodčích pro výkon II. třídy, 

b) delegováni nebo schvalováni pro výkon své funkce, 
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c) každoročně proškolováni pro výkon funkce rozhodčího výkonu včetně     

bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu své činnosti. (Proškolování rozhodčích II. 

třídy může být spojeno s proškolením rozhodčích I. třídy, pořádaným ČKS.) 

d) hodnoceni v rámci své činnosti, 

e) řešeni při případných přestupcích týkajících se výkonu funkce, 

 f) při splnění předepsaných podmínek a na žádost rozhodčího výkonu II. třídy, 

doporučováni k vykonání zkoušek rozhodčího I. třídy. 

 

2. Rozhodčí I. třídy (svazoví). 

Adept na rozhodčího I. třídy musí splňovat tyto podmínky: 

a) nejméně 2 roky působit v aktivní činnosti rozhodčího II. třídy, 

b) posoudit nejméně 10 akcí nebo jejich částí (vede si výkaz o své činnosti), za          

   akci ve smyslu této podmínky se považuje samostatné posuzování soutěže nebo   

   závodu bez zápisu zkoušky, 

c) doporučení ZKO, ve kterém se potvrzuje: 

 - řádné členství ve svazu, 

 - morální a odborné předpoklady k zastávání funkce, 

 

d) vyjádření krajského výboru svazu, které obsahuje: 

 - vyhodnocení činnosti v krajském sboru rozhodčích, 

 - doporučení ke zkoušce, 

 

e) dobrý zdravotní stav – doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto   

    funkci 

 

f) občanská bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů 

 

g) úspěšně splněnou teoretickou, písemnou a praktickou zkoušku a předepsané   

    hospitace. 

   Rozhodčí I. třídy posuzují zkoušky a soutěže, dále postupové a kvalifikační 

výcvikové akce podle všech platných zkušebních řádů schválených ČKS. Rozhodčí 

I. třídy tvoří svazový sbor rozhodčích pro výkon, který je řízen výcvikovou komisí.  
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Výcvikovou komisí jsou prostřednictvím sekretariátu svazu: 

a) evidováni v seznamu rozhodčích pro výkon I. třídy, 

b) delegováni pro výkon své funkce, 

c) proškolováni pro výkon funkce rozhodčího výkonu včetně bezpečnosti a    

     ochrany zdraví při výkonu své činnosti., 

d) kontrolováni a hodnoceni v rámci své činnosti, 

e) řešeni při případných přestupcích, týkajících se výkonu funkce rozhodčího a to   

    až po případné předáni k řešení dle kárného řádu svazu. 

Základním předpokladem výkonu funkce rozhodčího (obou tříd) je platné řádné  

členství v ČKS a účast na proškolení, organizovaném výcvikovou komisí ČKS 

v daném roce. 

Zkoušky rozhodčích I. i II. třídy organizuje VK ČKS a stanovuje zkušební komisi. 

Zkušební komise vyhodnotí průběh zkoušek a jednotlivým adeptům stanoví počet 

hospitací. 

Po úspěšném absolvování hospitací je adept jmenován do funkce rozhodčího 

předsednictvem ČKS. 

Opakování zkoušky po neúspěšném absolvování je možné pouze 1x. 

Schváleno P ČKS 24. 6. 2014 

Platnost od 1. 7. 2014 

 

 

 

 

10. SMĚRNICE Č. 7 PRO POŘÁDÁNÍ VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ PRO M  

     ČR ZVV3  
 

  

DRUHY AKCÍ: POSTUPOVÉ SOUTĚŽE:  

 

Tyto postupové soutěže přecházejí z kompetence jednotlivých krajů plně pod 

ČKS, jako akce svazové. 

 

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

ukončeno do 30. června.)  

M ČR ZVV3 (zpravidla září - říjen) 
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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 2-3 termíny konání akce. Termín stanoví VK   

  ČKS. 

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

  předchozího roku. 

 

 

Pro VS A 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                                        

  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.    
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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, (za jeden závod) 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 

 

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.  

- 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).    

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

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

  dodatečně).  
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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.  

- 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. 

 

Schváleno P ČKS 24. 6. 2014 

S platností od 1. 1. 2015 

 

 

 

11. SMĚRNICE Č. 8 PRO POŘÁDÁNÍ VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ PRO M  

      ČR IPO A M ČR STOPAŘŮ  

 

(stanovení reprezentace) – platná od 1. 1. 2015 

 

  

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.  
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- 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 (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 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 

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

  v každé disciplíně. 

- 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. 
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- 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  

 

 

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.  

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

  zisku z jedné VS daného roku.  

- do žebříčku mohou být zařazeni i závodníci, kteří se v daném roce zúčastnili   

  Mistrovství světa (plemen) podle IPO 3 a dosáhli zkouškový limit. V případě   

  zájmu se přihlásí a zaplatí jednorázové startovné do termínu sestavování  

  postupového žebříčku.  

- 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. 
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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.  

- 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. 

 

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

 

 Výběrové soutěže:  
 

- soutěží se podle požadavků zkoušky FH2 (2x FH2 ) 

- 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.  

 

  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: 
  

- 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. 
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ČKS garantuje: 

 

- delegaci rozhodčích – deleguje VK ČKS 

- poháry pro prvních 5 soutěžících 

- 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.  

 

  

Mistrovství ČR stopařů. 
 

- Z každé VS postupují přímo první dva soutěžící v případě, že splní podmínky   

  zapsání obou zkoušek  FH2 (2 x 70%) 

  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. 

- 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  

 

 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. 

 

 

Schváleno P ČKS:  24. 6. 2014             

Platnost od 1. 1. 2015  

 

 

 

 

 

12. SMĚRNICE SBORNÍK Č. 12 

      BRANNÝ VÍCEBOJ KYNOLOGŮ, POSTUPOVÉ SOUTĚŽE,   

      MISTROVSTVÍ ČR. 

 

Základní informace o soutěži. 

 

Branný víceboj kynologů (BVK) je běh psovoda se psem po vyznačené trati, na 

které jsou rozmístěna stanoviště, na těchto stanovištích psovod a pes plní disciplíny 

uvedené v následujících propozicích BVK. 

Dvojici psovod a pes se od startu do cíle měří čas přepočítávaný na body. Vítězem 

se stává dvojice, která bude mít nejvyšší počet bodů součtem bodů za běh a plnění 

disciplin psovoda a psa. 

V případě rovnosti bodů rozhodují o vítězství body psa dosažené v disciplínách. 

Soutěž BVK je postupová. Krajská kola s vyvrcholením v M ČR BVK. 

Krajská kola ukončit nejdéle do 31. 8. daného roku. Termín M ČR BVK – 

podzim. 

Kraje se mohou sdružovat pro zefektivnění akce a krajská kola pořádat společná. 

ČKS přispívá na akce. Výše příspěvku se bude odvíjet od počtu nahlášených akcí. 

 

Věkové kategorie a délka tratě. 

Žákyně do 15 roků/1000m 

Žáci do 15 roků  /1000m 

Dorostenky 16-18 roků/2000m 

Dorostenci 16-18 roků/2000m 

Ženy 19-40 roků/2000m 

Muži 19-40 roků/2000m 

Ženy nad 40 roků/1500m 

Muži nad 40 roků/1500m 
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Kategorie „žákyně“ a „žáci“ nebudou své psy při disciplínách střelba a hod 

granátem odkládat, psi budou přivázáni u kolíku a body se budou automaticky 

připočítávat. 

 

Organizační pokyny. 

 za škody způsobené psem odpovídá závodník, popřípadě zákonný 

zástupce. 

 Pořadatel neodpovídá za úhyn, ztrátu či zranění psa během závodu. 

 Povinná výstroj psa-hladký obojek, vodítko, popřípadě popruh. 

 Agresívní psi nejsou k soutěži připuštěni, případně jsou ze soutěže 

odvoláni. 

 Pořadatel je povinen na stanovišti střelba a hod granátem zřídit buď dvě 

pracoviště, případně závodníkovi vedoucí stanoviště vyznačit  časovou 

prodlevu, kdy závodník ne vlastní vinou čekal na splnění disciplíny. 

 Na disciplínu „střelba ze vzduchovky“ si závodník může donést vlastní 

vzduchovku, která musí být označena startovním číslem závodníka 

(závodníků), je odevzdána při presentaci pořadateli. Závodníci, kteří 

nepředají při presentaci vlastní vzduchovky, budou mít k dispozici 

vzduchovky pořadatele. 

 Závod je zejména závodem jednotlivců. Vyhodnocují se první tři 

nejúspěšnější závodníci každé kategorie. V budoucnu, podle zájmu, se 

uvažuje rovněž o soutěži družstev. V počátečním období se budou 

vyhodnocovat za družstvo kraje tři nejúspěšnější závodníci bez rozdílu 

kategorie, ve které závodili. 

 Protest proti rozhodnutí rozhodčích je nepřípustný, závodník může podat 

protest vůči nedodržení propozic pořadatelem a to písemnou formou do 

rukou vedoucího akce nejpozději 30 minut po doběhnutí. Při podání 

protestu je závodník povinen složit vklad 300,- Kč, který v případě 

rozhodnutí v neprospěch protestujícího propadá ve prospěch pořadatele. 

Podmínky účasti závodníků. 

Prokázané členství v ČKS (řádné nebo kolektivní) doložené prokazatelně pro daný 

rok. 

Podmínka účasti psů dovršený věk 18 měsíců bez ohledu na plemeno či křížence. 

Psi bez PP musí být registrováni na ČKS, musí mít vydaný výkonnostní průkaz. 

(modrá výkonnostní knížka). Dále musí psi splňovat veterinární podmínky. 

Výši startovného na krajských kolech určuje pořadatel. Taktéž uzávěrku přihlášek. 

Závodník musí mít vhodné oblečení a obuv pro běh terénem. 

 Po prezentaci je zakázáno měnit psa či psovoda. Psovod může absolvovat 

trať vícekrát, ale vždy s jiným psem a jiným startovním číslem. 

 Háravé feny musí být umístěny a venčeny mimo trať, musí být nahlášeny 

pořadateli při prezentaci a na trať vybíhají jako poslední.  

 Závodník je povinen zúčastnit se každé disciplíny a tak umožnit 

ohodnocení disciplíny rozhodčím, není možné některé disciplíny 

vynechat. 
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 Za porušení těchto propozic a za nerespektování pokynů pořadatele může 

být závodník diskvalifikován. 

 Závodníci do 18 let musí organizátorovi doložit potvrzení , že je v dobrém 

zdravotním stavu s podpisem zákonného zástupce(rodič). Potvrzení je 

jednotné a dostupné na konci těchto propozic. 

 

                             

Discipliny na trati. 

 

1. Běh po vyznačené trati. 

Běží se na čas, pes je po celou dobu běhu na trati upoután na vodítku. Závodník se 

psem se po trati pohybuje bez jakéhokoliv doprovodu. Délka běhu závodníků je 

podle kategorií. 

Hodnocení: nejlepší čas....200 bodů, další horší čas vždy -10 bodů . 

 

2. Střelba ze vzduchovky. 

Střílí se na vzdálenost 10 m. z polohy vleže na papírový terč (*1) a v tomto případě 

platí zásah do černého.  Na střelbu má závodník tři „náboje“. Pořadatel musí 

zajistit střelivo pro všechny typy vzduchovek. (*2)V kategorii „žáci“ a „žákyně“ je 

pes během střelby uvázán u kolíku a body za odložení se závodníkům automaticky 

započítávají. V ostatních kategoriích je odložení psa vleže bez uvázání na 

vyznačeném místě. Klid psa při střelbě se nehodnotí. 

Hodnocení: 

Za každý platný zásah je …..................................10 bodů 

Maximální počet bodů......................................... 30 bodů 

Odložení psa, pes leží po celou dobu střelby......  10 bodů 

Hodnocení odložení podle NZŘ. 

 

*1-“Papírový terč pro vzduchovku s bílým středem 140x150 mm kod 75003) 

*2-  brok, diabolka 4,5   5,5   6,35 

 

 

 

 

 

3. Hod granátem na cíl. 

Závodník hází gumovou atrapou granátu (*3) na cíl o rozměru 3x5 m. ze 

vzdálenosti: 

„Žáci, žákyně“   …...............10 m 

„Dorostenci, dorostenky“.... 15 m 

„Muži, ženy 19-40 let“........ 20 m 

„Muži, ženy nad 40 let“......  20 m 

Na splnění disciplíny musí závodník třemi hody „zasáhnout“ cíl o rozměrech 3x5 

m. Cíl je vyznačen páskou na zemi, delší stranou k závodníkovi.  
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V kategorii „žákyně, žáci“ je pes při hodu granátem uvázán u kolíku a body za 

odložení se mu automaticky započítávají. V ostatních kategoriích je odložení psa 

vleže bez uvázání na vyznačeném místě. 

Hodnocení: 

Každý platný zásah... ….......... …....................10 bodů 

Maximální počet bodů  …................................30 bodů 

Odložení psa, pes leží po celou dobu provádění 

disciplíny ….....................................................10 bodů 

Hodnocení odložení dle NZŘ, platný zásah je i do pásky vyznačující cíl. 

*3- v případě, že nebude možné dnes ve sportovních potřebách sehnat tyto atrapy, 

bude používán  kriketový míček. 

 

4. Přeskok přes překážku. 

Závodník přeskakuje 1 metr vysokou, pevnou překážku jedním směrem, pes 

přeskakuje 1 m vysokou překážku umístěnou hned vedle ve vzdálenosti max. 50 

cm. Pes kohoutkové výšky do 45 cm přeskakuje překážku 50 cm vysokou. 

Kategorie „žáci, žákyně“ překonává závodník překážku 50 cm. Vysokou a pes 1 m. 

resp. 50 cm. 

Pes není upoután na vodítku. 

Hodnocení: 

Za překonání překážky psovodem  …................10 bodů 

Za nepřekonání překážky......................................0 bodů 

Překonání překážky psem dle hodnocení NZŘ. 

 

5. Kladina nízká. 

Překážku absolvuje pouze pes a to jedním směrem. Pes není upoután na vodítku 

Hodnocení dle NZŘ 

 

6. Hladké zadržení nebo aport volný. 

Závodník při prezentaci nahlásí, kterou disciplínu z uvedených absolvuje. 

Doporučuje se, aby byly tyto disciplíny posouzeny po doběhnutí závodníků do cíle. 

Závodníci nastupují k těmto disciplínám podle pořadí, v jakém startovali v závodě 

a je na rozhodčím, zda posoudí nejdříve aporty nebo zadržení. 

 

Hladké zadržení na 50 m. Hodnotí se zákus a pouštění psa. Psovod vybíhá 

okamžitě za vypuštěným psem. 

Zadržení.........................................15 bodů 

Pouštění psa …................................5 bodů 

Hodnocení dle NZŘ. 

 

Aport volný provádí psi, kteří nekoušou nebo psi malého vzrůstu, mají možnost 

absolvovat namísto hladkého zadržení disciplínu „aport volný“ libovolná činka 

psovoda (ne hračka psa) 

Hodnotí se dle NZŘ                    Hodnocení.......................................20 bodů 
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Bodové hodnocení. 

 

                                             Psovod             Pes 

 

Běh                                            200 bodů                 - 

Střelba ze vzduchovky                30 bodů               10 bodů 

Hod granátem                             30 bodů               10 bodů 

Skok                                           10 bodů                10 bodů 

Kladina nízká                               -                          10 bodů 

Hladké zadržení/aport                  -                          20 bodů 

Součet                                       270 bodů                60 bodů 

Psovod i pes celkem                             330 bodů 

                             

 

  Závěrečná ustanovení. 

 

Psovodi se svou účastí na BVK zavazují: 

1. Soutěžit dle zásad fair-play. 

2. Dodržovat tyto propozice a řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích. 

3. Dodržovat svou bezpečnost, bezpečnost svého psa a bezpečnost vůči 

ostatním závodníkům a divákům. 

4. Mít psa pod kontrolou po celou dobu závodu. 

5. Případné závady či nedostatky na překážkách a stanovištích ihned nahlásit 

rozhodčím či vedoucímu akce. 

 

Organizátor se zavazuje: 

1. zajistit řádně označenou trať. 

2. Zajistit tým rozhodčích (posuzovatelů), který bude řádně poučen o 

způsobu hodnocení v daných disciplínách s důrazem na nestrannost 

hodnocení (hlavním rozhodčím). 

3. Před začátkem závodu zajistit prohlídku tratě a vysvětlit provádění 

disciplín. 

4. Organizátor si vyhrazuje právo rozestavit disciplíny po trati v libovolném 

pořadí. 

5. Organizátor je povinen zajistit zdravotnickou službu první 

pomoci.(zdravotní sestra) 

6. Organizátor musí zajistit na příslušných stanovištích úvazové kolíky. 

7. Krajská kola mohou posuzovat rozhodčí II. třídy, MČR rozhodčí I. třídy 

(ve funkci hlavního rozhodčího).  

8. Figurant bude vybrán organizátorem a musí mít platný průkaz figuranta 

nejméně I. třídy. 

9. Včasné nahlášení akce do 30. 9. předešlého roku, aby mohla být 

uvedena v termínovém kalendáři svazových akcí ČKS. 
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                                               Vyhodnocení. 

Účast na kvalifikačních závodech je otevřená, závodníci se mohou zúčastnit i více 

kvalifikačních závodů. Do postupového žebříčku se započítává lepší výsledek. 

Oceněni budou v kvalifikačních závodech první tři závodníci v každé kategorii. 

Po skončení kvalifikačních závodů bude sestaven postupový žebříček prvních 

deseti závodníků z každé kategorie, kteří postoupí na MČR BVK 

 

 

Schváleno P ČKS 24. 6. 2014 

S platností od sezony 2015 
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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  

 

Výcviková komise provede 9. 11. 2014 zkoušky figurantů na I. třídu. Místo ZKO 

Praha 4 – Jižní Město. 

Jednotlivé krajské organizace ČKS nahlásí nejpozději do 30. 9. 2014 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. VÝŠE ODMĚN ROZHODČÍCH, VED. STOP, KLADEČŮ    

      A FIGURANTŮ NA AKCÍCH ČKS  

Usneseními PČKS  byly upřesněny výše náhrad takto: 

a) VS pro MS FCI, M ČR IPO 

- rozhodčí  1 500,- / den 

- pomocný rozhodčí                  600,- / den 

- figuranti 1 000,- / den, náhr. figurant 500,- /den 

- kladeč     100,- / stopa (max. 3 kladeči na akci) 

- vedoucí stop až do výše     1 000,- / den – dle kvality odvedené práce,  

dle hodnocení posuzujícího rozhodčího a  

po dohodě s vedoucím akce 

b) VS, M ČR ZVV3, M ČR mládeže a M ČR malých plemen 

- rozhodčí  1 500,- / den 

- figuranti 1 000,- / den, náhr. figurant 500,- / den 

- kladeč           100,- / stopa  

- vedoucí stop až do výše      1 000,- / den – dle kvality odvedené práce, dle  

                                                     hodnocení posuzujícího rozhodčího   

  a po dohodě s vedoucím akce  

c) VS a M ČR stopařů 

- rozhodčí 1 500,- / den 

- kladeč    300,- / stopa 

- kladeč pro křížení      50,- / stopa 

- vedoucí stop 1 000,- / den 

 

d) VS a M ČR klubů a plemen (také při MS plemen na území ČR) 

- rozhodčí 1 000,- / den 

- figurant    600,- / den 

- kladeč     max. 100,- / stopa  

- vedoucí stop    600,-   
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d) Zkoušky 

- rozhodčí 1 000,- / den 

- figurant           max. 600,- / den 

- kladeč     max. 60,- / stopa 

e) Závody 

- rozhodčí    1000,- / den  

- figurant    600,- / den 

- kladeč      max. 60,- / stopa 

f) Výše lektorného 

- akce do úrovně KV ČKS   max. 1000,- / den  

- akce v úrovni KV ČKS - výše bude schvalována v rámci rozpočtu akce  

                                             max. 1500,- / den  

 

 

15. 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,- / 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 – změna od 1. 1. 2014: výše stravného je stanovena jednotnou sazbou     

    bez ohledu na skutečnost, zda je proplácena nebo poskytnuta: 
 

     90,-, trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hodin 

    120,-, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin nejvýše však 18 hodin 

    190,-, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 

 

    Občerstvení pro delegované funkcionáře( kladeči, rozhodčí, figuranti ) 

     á 45,- Kč/den za den akce  
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3) VS a mistrovství dospělých: 

    -  cestovné nebude hrazeno 

  - stravné bude proplaceno, příspěvek na ubytování v max. výši á 300,- / nocleh 

bude poskytnut po předložení dokladu na ubytování  
 

 

4) VS mládeže: 

   -startujícím bude poskytnuto stravné ve výši 90,- 

   -cestovné při účasti na první VS  

   -ubytování nebude hrazeno 

 

5) M ČR mládeže - bude poskytnuto stravné startujícím a doprovodu ve výši 190,- 

/ den, dle doby trvání akce, cestovné nebude hrazeno 
  

- po předložení dokladu o ubytování bude startujícím a doprovodu KV uhrazeno 

max. á 300,- / noc. U dvoudenní soutěže nelze hradit ubytování z pátku 

na sobotu. V případě vyšší ceny si tento rozdíl hradí sám účastník. 

 
 

6) TTM – účastnický poplatek – 3000,- / 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 a 3,90 Kč / km při dopravě 2 a více 

účastníků. Délka cesty se počítá dle internetových vzdáleností z místa bydliště 

do místa konání TTM. 

 

      V rámci schvalovaných rozpočtů na akce byla stanovena max. cena cedulek na  

  stopy do výše 50,- / ks. 

 

 

 

16. 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. 
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Podklady do kalendáře sport. akcí ČKS a hlášení akce (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 

 

 mládeže 

 

MČR mládeže (všestranní i stopaři)  

  

MČR – IPO 

 

Mistr. klubu (kolektivního člena) 

 

MČR stopařů 

 

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 !!!! 



 - 40 - 

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    .    . 2014 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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