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Český kynologický svaz 
U Pergamenky 3 
170 00  Praha 7 
www.kynologie.cz  
 

INFO 2/2011   
Praha - prosinec 

 
Obsah : 
     Upozornění pro funkcionáře i členy ZKO 
 1. Členská základna 2012 
 2. Plánování zkoušek z výkonu 
 3. Informace k novému ZŘ 
 4. Výběrové akce v r. 2012 
 5. Chráněné termíny v r. 2012 
 6. Školení rozhodčích výkonu  I. a II. tř. v roce 2012 
 7. Seznam svazových figurantů 
 8. Upřesněné pokyny pořadatelům a účastníkům VS 2012 
 9. VS a MČR mládeže všestrannost 
10.VS a MČR mládeže stopaři,  
11. TTM, úhrada náležitostí 
12. Různé :  

a) předseda KCHČSV 
b) složení Flyball clubu.  
c) jednatel KCHK 
d) Akce DiscDog klubu 2012 
e) akce Obedience klubu 
f) zkrácení termínu 
g) zvýšení cestovného 
h) dohody o provedení práce – upozornění  
ch) přihlášky na VS 
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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 
zápis a odesílání pošty, vyřizování 
žádostí o tetovací čísla  Jana  Brodská 266 722 235   fax 266 722 252 

            brodska@kynologie.cz 
 

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 
 miskova@kynologie.cz, zkousky@kynologie.cz 
 
 

-zástupce tajemníka pro PK,  E. Novotná   266 722 239   724 782 720 
sekretariát MVP, potvrzování exportů a PP   vystava@kynologie.cz 
  poradci@kynologie.cz 
-vystavení PP, registrace přihlášek vrhů tetovací čísla, 
 Libuše Chaloupková    266 722 224  724 782 716 

                               chaloupkova@kynologie.cz 
 Bc.Veronika Pecharová   266 722 239   
  veronika.pecharova@kynologie.cz 
  + evidence RTG, DKK, Ondřej Šiška  266 722 254  773 433 475 
      DLK ,registr BPP                   ondrej.siska@kynologie.cz 
 

   + exportní PP,  Petra Novotná     266 722 254   724 782 719  
   duplikáty a přepisy         petra.novotna@kynologie 
      registr BPP                                  
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UPOZORNĚNÍ PRO FUNKCIONÁŘE I ČLENY ZKO . 

       Z rozhodnutí  předsednictva   ČKS  ze dne  24. 10.  2011  upozorňujeme  
funkcionáře i členy  v ZKO  na  vysvětlující  upřesnění  vztahující  se  ke  
STANOVÁM  ČKS  a  to  na  základě  opakujících  se  dotazů  a stížností. 
 

STANOVY  ČKS  čl. 4,  odst. 5 -  přestupujícího  člena  nelze  přijmout  do  ZKO  
bez  ukončení  členství  výstupním  razítkem  předchozí  ZKO 
 

STANOVY  ČKS  čl. 24,  odst.  2 -  na  základě usnesení  PČKS  z 25. 10. 2011  
je  povinností výboru  ZKO  před  konáním  členských  schůzí  průkazně  pozvat  
všechny  členy  ZKO.   
 

Při  nedodržení  této  povinnosti,  platí  pro  řešení  činnosti  v ZKO  členská  
základna  minulého  roku. 
 

STANOVY  ČKS  čl. 5,  odst. 5  -  v případě,  kdy  člen  neuhradí  zbytek  
členského  příspěvku,  nelze  toto  považovat  za  porušení  stanov  a  nelze  tedy  
zrušit  členství  pro  nezaplacení  členských  příspěvků. 
 

STANOVY  ČKS  čl. 6,  odst. 1,  písmeno a) – člen může volit a být volen od 
18ti let věku, hlasovat může člen starší 15 let   
/v  INFO   1/2011 bylo nesprávně uvedeno, že právo volit mají řádní členové od 
15let/ 
 

STANOVY  ČKS  čl. 7,  odst. 1,  písmeno c)  a  odst.  2 – členský příspěvek 
nelze hradit zálohově, pokud tak některá ZKO i přes toto upozornění učiní, musí i 
za takového člena uhradit stanovený odvod členského  příspěvku do ČKS v plné 
výši a ve stanoveném termínu.  
 

Touto úhradou je povinnost placení členských příspěvků v ČKS i v dané ZKO na 
příslušný rok považována za splněnou.  

 



 - 4 - 

1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA PRO ROK 2012 

Zpracované  podklady, včetně dokladu o úhradě členských příspěvků zašlete na 
adresu Českého kynologického svazu, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7 nejpozději 
do 20. 1. 2012 !!! Požadavky budou  vyřizovány v pořadí podle doručení 
sekretariátu  ČKS. 

INFO je nově zasíláno 1x  v tištěné podobě poštou pouze na předsedu 
ZKO. Další až 3x INFO je možno zaslat e-mailem na osoby, které budou 
uvedeny v  tiskopisu  „Aktualizace údajů“ v kolonce „Přijemce INFA“ (jméno 
a příjmení a e-mailovou adresu požadovaného příjemce).  Nově je též 
vyžadováno více údajů ohledně majetku ZKO!!! a to na základě požadavku 
Sdružení sportovních svazů pro účely nárokování dotací ze státního rozpočtu. 

V případě ztráty průkazky, zažádá  písemně ZKO o vystavení duplikátu . Je 
vystaven zdarma.    

Pokud Vám zbývají plastikové obaly na průkazky, pak uveďte, že je pro 
nové členy nepotřebujete.  Snížení počtu obalů nebude zvýhodněno snížením 
členského příspěvku.  
    Věnujte zvýšenou pozornost čitelnosti uváděných údajů. 

Nové členy, kteří nastoupí do ZKO , je nutno dohlašovat na ČKS 
pravidelně   a doplatit členský příspěvek. V zájmu ZKO a přihlašovaných 
nových členů  neotálejte s včasným „nahlášením“. A to mimo jiné proto, že 
průkazky nových členů obdrží ZKO  až po předchozím počítačovém zpracování 
dat na základě správně vyplněných seznamů s přiloženou kopií o zaplacení 
(rozhodnutím Předsednictva ČKS ze dne 8.10.2002 je možno prokázat členství 
psovoda na výcvikové akci pouze platným členským průkazem s vylepenou 
členskou známkou na daný rok, nebo jednoroční členskou průkazkou (u některých 
chovatelských klubů).  Sekretariát ČKS nevystavuje potvrzení , že je podána 
žádost o vystavení členské legitimace). 

 Termíny dohlašování a zpracování nových a přešlých členů  ZKO v 
průběhu roku jsou: 

    došlé seznamy na ČKS do 20.1.12 průkazky z ČKS do pošty do  27.2.12 

10.3.12    = 31.3.12 
10.4.12    =     30.4.12 
10.5.12     =  31.5.12 
10.6.12    = 30.6.12 
10.7.12    =     31.7.12 
10.8.12    =   31.8.12 
10.9.12    =      30.9.12 

!!!   10. září je poslení termín pro dohlášení členů na rok 2012  !!! 

!!! Úhradu za dohlašované členy proveďte převodem nebo složenkou typu 
„A“ !!! na číslo běžného účtu: 57438011 / 0100 
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Nezasílejte  složenkou „C“   ani  šekem - tyto platby nevybíráme a vrátí se 
zpět  ZKO - do doby úhrady požadovaným způsobem, tedy pouze na účet, nebude 
seznam členů k takto provedené platbě zpracováván. 

Změny adres členů ZKO zasílejte písemně na ČKS.  Předejdete 
komplikacím při doručování korespondence (př. figurantům apod.). 
Od konce roku 2005 pracuje evidence členské základny s nově vyvinutým 

informačním systémem, který  již nepracuje s rodnými čísly členů. Proto  na 
formulářích nových a přešlých členů RČ neuvádějte. Ostatní vyžadované 
údaje je však nutno důsledně vyplnit, včetně přesné adresy členů (= ulice a 
číslo orientační, popř. i popisné, směrovací číslo a název obce). Nebudou-li 
všechny ostatní údaje vyplněny v pořadí jméno a příjmení, datum narození a 
bydliště (= !!!PŘESNÁ ADRESA !!!) neni možno takového člena přidat do 
evidence a vystavit členský průkaz.  

Formuláře pro členskou základnu jsou ke stažení na: www.kynologie.cz 
Dotazy či připomínky k členské základně, včetně tiskopisu aktualizace údajů 
vyřizuje Václav Srb - tel.: 266 722 238 , 723 310 711, e-mail: srb@kynologie.cz 

 Termíny nahlašování členské základny kolektivních členů 2012:  

                došlé seznamy na ČKS do  31. 3. 12   
                                                            30. 6. 12  
                                                        30. 9. 12   
Pokud budete požadovat  průkazku  ČKS  ( černou ) platí tabulka  pro 
vyřízení v ZKO, viz. výše.         

Úhradu za dohlašované členy CHK proveďte převodem nebo 
složenkou typu „A“ !!! na číslo běžného účtu: 57438011 / 0100  

2. PLÁNOVÁNÍ ZKOUŠEK Z VÝKONU 2012 .  

číslo zkouškové období uzávěrka podkladů      vyjde na stáncích 
  zaslaných na ČKS     v časopisu Pes přítel člověka 
 
 3/2012 3. 3. -   1. 4. 16. 1. 2012 17. 2. 
 4/2012 7. 4. -   1. 5. 17. 2. 2012 23. 3. 
 5/2012 5. 5. - 27. 5. 15. 3. 2012 20. 4. 
 6/2012 2. 6. -   1. 7.  17. 4. 2012 25. 5. 
 7/2012 2. 7. - 31. 7. 15. 5. 2012 22. 6. 
 8/2012 1. 8. - 31. 8.  15. 6. 2012 27. 7. 
 9/2012 1. 9. - 30. 9.  17. 7. 2012 24. 8. 
10/2012 6. 10. -28. 10.  17. 8. 2012 21. 9. 
11/2012 3. 11. -25. 11.  14. 9. 2012 26.10. 

 
Uzávěrka podkladů je datum do kterého nutno doručit na ČKS požadavky na 

zkoušky pro příslušné období.  
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Požadavky došlé po termínu budou automaticky zařazeny na první (případně 
druhý) víkend následujícího zkouškového období. 

Termíny a delegace rozhodčích budou zveřejněny na webu ČKS   
www.kynologie.cz do 5ti dnů po uzávěrce přihlášek příslušného období . 

Delegovaného rozhodčího informujte doporučeným dopisem, telefonicky nebo 
emailem o podrobnostech akce. 

Upozornění : 
Vedoucí zkoušek musí být osoba plnoletá, která je členem pořádající 

organizace.  
Požadavky zasílejte poštou nebo emailem, na určeném formuláři (viz. příloha), 

pro každou akci samostatně vyplněném, v případě, že požadujete více rozhodčích, 
uveďte tuto skutečnost ve své žádosti. 

Požadavky zaslané bez uvedení jména, adresy, tel. a emailové adresy 
vedoucího akce nebudou akceptovány. Delegačenky se zasílají výhradně emailem.  

Výsledkovou listinu si vytiskněte oboustranně z našich web stránek 
www.kynologie.cz – ČKS – Akce, zkoušky Akce a soutěže , Soutěže a výsledky  , 
 Výsledková listina zkoušek - soutěže (vzor pro tisk) 

!! Všechny údaje vyplňte přesně a  ČITELNĚ /nejlépe v počítači/dle předpisu , 
údaje o psu, údaje psovoda (tzn. aktuální adresu psovoda včetně PSČ, č. legitimace 
ČKS a členství v ZKO  nebo  klubu, nestačí J.Novák  musí být Jiří, Josef..; u psa 
BPP č. registrace )!! 

V případě, že se akce nekoná je potřeba NAHLÁSIT TOTO ROZHODČÍMU a 
na ČKS vrátit Delegační list ( Akce zrušena – důvod!) před termínem akce!  
Vedoucí akce musí být členem té organizace,  která zkoušky pořádá !  

P ČKS  schválilo 28.6.2011 zrušení omezení pro figuranty na všech 
kynologických akcích. 

3. INFORMACE K NOVÉMU ZŘ IPO 

Od 1.1.2012 (prakticky však až od zahájení zkouškové sezony) platí nový ZŘ 
IPO.Tímto dnem je zároveň ukončena platnost ZŘ SchH/VPG. 
 

V současné době je ZŘ přeložen a v tisku. Distribuce bude cca od 20. 1.2012.  

DŮLEŽITÉ INFORMACE – ZKOUŠKA BH : 

Složená zkouška „BH“ není v okamžiku podání přihlášky na VS IPO 
požadována. 

Všem zúčastněným je však doporučeno zkoušku „BH“ v první polovině r.2012 
úspěšně absolvovat, aby v případě postupu na MS FCI  tuto podmínku splňovali do 
data 15.7.2012 . 
 

Na základě mnoha dotazů sdělujeme, že zkouška „BH“ bude základním 
předpokladem k připuštění k jakékoliv zkoušce podle MZŘ IPO. Tedy i v případě 
již složené např.IPO2, bude muset pes napřed úspěšně absolvovat zkoušku „BH“. 
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TSB HODNOCENÍ   

Pro rok 2012 bylo rozhodnuto hodnocení TSB provádět pouze na VS IPO 
a MČR IPO.  

Hodnocení TSB, které provádí rozhodčí  při hodnocení oddílu C a zapisuje do 
VK, vyjadřuje povahové vlohy psa s ohledem pro jeho použití v chovu. Hodnocení 
TSB nemá žádný vliv na výsledek zkoušky, případně na pořadí. Aby mohlo být 
hodnocení TSB provedeno, musí pes předvést alespoň jeden cvik obrany se 
zákusem. 

Hodnocením "výrazný" (a), "dostačující" (vh) a "nedostačující" (ng) jsou 
hodnoceny následující vlastnosti : 

(T) vrozené dispozice, (S) sebejistota a (B) schopnost zatížitelnosti organizmu 
– odolnost při zátěži. 

4. VÝBĚROVÉ AKCE V ROCE 2012 

UPOZORNĚNÍ: Startovné na VS – 1000,- Kč/1VS 

VS na Mistrovství ČR IPO 

7. – 8. 4. 2012 Územní pobočka Boxerklub Staňkov  
   Antonín Karban, Trnkova 332/1, 345 61 Staňkov 

akarban@centrum.cz 
  

14. – 15. 4. 2012 Roudnice n. Labem  
   Václav Kejř, Poděbradova 325, 413 01 Roudnice n. L. 

kejrv@seznam.cz 
   

28.- 29. 4. 2012 Třeboň 
Ing. Jan Lacina, Na Hradečku 241, 379 01 Třeboň 
laroja@cmail.cz 

   

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

Výběr na MS FCI   -  TOP  15 : 

9. 6. 2012  Boxerklub Staňkov  
Antonín Karban, Trnkova 332/1, 345 61 Staňkov 
akarban@centrum.cz 

M ČR IPO 

20. – 21. 10. 2012 Velešín u Letiště 
   Vlastimil Klícha, Velešín 306, 382 32 
   bolskykopec@centrum.cz 
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VS na M ČR mládeže 

28. 4. 2012  Havířov-Bludovice 
   Marie Štyrská, Bludovická 1, 736 01 Havířov 
   mariestyrska@seznam.cz 

 

12. 5. 2012  Chodov u KV  
   Václav Petrášek, Revoluční 607/7, 357 35 Chodov 
   stopari2010@seznam.cz 
      
26. 5. 2012  Letohrad       

Dita Silberová, Sídlištní 130, 564 01 Dlouhoňovice 
ditasilber@seznam.cz 

Mistrovství ČR mládeže 

11. – 12.8.2012 Česká Lípa – Slovanka 
   Hana Böhme, Svojsíkova 752, 473 01 Nový Bor 
   Hanka.bohme@seznam.cz    

VS na M ČR mládeže stopaři 

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

    

15. 9. 2012  Hluboká nad Vltavou 
Petr Tůma, Čejkovice 41, 373 41 Hluboká n. Vltavou 
petrtuma@live.com 

 

30. 9. 2012  Luková  
Dana Řeháková, Žichlínek 243, 563 01 Lanškroun 
Dany.53@seznam.cz 

M ČR ml. Stopaři 

13. – 14. 10.2012 České Budějovice Planá 
   Petr Veselka, K. Chocholy 14, 370 01 České Budějovice 
   p.vesi@seznam.cz 

  

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 
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21. 4. 2012  Louny  
   Jindřich Weinert, 5. Května 381, 440 01 Louny 
                                    jindrich.weinert@seznam.cz 

        

5. 5. 2012  Rokycany u Stromovky 
   Alena Trynerová, Přemyslova 323/III, 337 01 Rokycany 
   alenatrynerova@seznam.cz 

  

12. 5.2012  Rožmitál p. Třemšínem 
   Ing. Jiří Holec, Vranovice 61, 262 42 Rožmitál p. Tř. 
   Jiri.holec@noricangroup.cz 

    

12. 5.2012  Liberec Arnema  
   Ladislav Hůza, Donská 169, 463 11 Liberec 30 
   huzovi@seznam.cz 

M ČR ZVV3 

22. 9. 2012  Rožmitál p. Třemšínem    
   Ing. Jiří Holec, Vranovice 61, 262 42 Rožmitál p. Tř. 
   Jiri.holec@noricangroup.cz 

VS pro MČR stopařů 

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

    

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

iva.petrakova@seznam.cz 
 

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

    

22.. a 23.9.2012 Chodov u KV  
   Václav Petrášek, Revoluční 607/7, 357 35 Chodov 
   stopari2010@seznam.cz 

      

6. a 7.10.2012 Hodonín  
   Mgr. Hana Krausová, Cihlářská 6, 695 03 Hodonín 
   horand@seznam.cz 

Mistrovství ČR stopařů 

27. – 28. 10.2012 Boxerklub Staňkov  
Antonín Karban, Trnkova 332/1, 345 61 Staňkov 
akarban@centrum.cz 
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CACIT Dobříš 

21. – 22. 7. 2012 Discdog klub ČR 
   Simona Kratochvílová, Voznice 165, 263 01 Dobříš 

   simona.krat@seznam.cz 
Akce plemen 2011 

Český klub německých ovčáků 

24. – 26. 8. 2012 Mezinárodní M ČR Blovice 
   Zdeněk Mráz, Chlum 54 33204 Nezvěstice. 
   zdendamrazik@seznam.cz 

RTW klub 

31. 3. 2012  RTW Cup – Tlučná (Plzeň) 
   Hynek Procházka, Na Návsi 22, 330 27 Vejprnice 
   hynekprochazka56@seznam.cz 

 

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

Boxerklub ČR 

12. 5. 2012  Justitzův memoriál ÚP BK Praha 
   Robert Fagoš, Ke školce 200, 251 63 Strančice 
   mydog@volny.cz 

 

25. 8. 2012  Stříbrný obojek – Otěšice  
Antonín Karban, Trnkova 332/1, 345 61 Staňkov 
akarban@centrum.cz 

 

28. 9. 2012  Svatováclavský pohár + MR ve výkonu Hluboká n. Vlt. 
   Eliška Nedvědová, Ruská 215, 373 41 Hluboká n. Vlt. 
   eliska.nedvedova@rsd.cz 

Klub chovatelů kníračů 

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

  

24. –26. 8. 2012 M ČR Podůlšany 
   Jaroslav Vidrna, Hubenice 20, 503 27 Lhota p. Libčany 
   vidra@hkfree.org 

Klub belgických ovčáků 

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

6. 10. 2012   M ČR  Rožmitál p. Třemšínem 

Bouvier des Flanders club Bohemia 

   MR FO a FB Rzy u Náchoda  

1.Ročník M ČR malých plemen 

8. – 9. 9. 2012 Sahara Podlešín 

MR Agility 

11. -12. 8. 2012 Louny 
   Ing. Zuzana Rozová, Petrohradská 25, 101 00 Praha 10 
   zroznetu@seznam.cz 

Agility 

22. 04. 2012   Brno - 2x Zkoušky agility v jeden den  
23.  - 24. 06. 2012  Brno - Intercanis Agility 2012    
25. 08. 2012   Vysoké Mýto - SÁROVECKÝ FIN CUP  
09. 09. 2012   Zlín - dvojzkoušky agility 
20.  - 21. 10. 2012  Brno - Podzimní Brno 2012 

MISTROVSTVÍ SVĚTA 2011 

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    8. - 10. 6. 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 

5. CHRÁNĚNÉ TERMÍNY V ROCE 2012: 

- pro chovatelské akce: 

            30. 6. – 1. 7.       NV  Klatovy          www.vystavaklatovy.info  
 

                  5. – 6. 5.       MVP Praha            www.vystavapsu.cz  

– pro výcvikové akce:   
              22. 9.           MČR ZVV 3  

20. - 21.10.    M ČR IPO 
27. - 28. 10.       MČR stopaři  
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6. ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH VÝKONU I. A II. TŘ. V ROCE 2012: 

Školení rozhodčích výkonu 1. tř. se bude konat 18. 2. 2012 v Domě 
odborových svazů Praha3  

Školení rozhodčích výkonu 2. tř. se bude konat 19. 2. 2012 v Domě 
odborových svazů Praha 3 
 

Školení bude zaměřeno zejména k projednání nového zkušebního řádu IPO 

7. SEZNAM SVAZOVÝCH FIGURANTŮ- PLATNOST DO R. 2013 

Böhm Jan Tolarova 369, 384 51 Volary                            724 303 290 
bananek69@seznam.cz 
Brunovský Milan Plzeňská 629, 330 27 Vejprnice            606 565 325 
milanbrunovsky@seznam.cz  
Křeček Vlastimil  Drahenický Málkov 48, 338 01 Blatná       602 681 264  
dongara@tiscali.cz 
Kubec Josef    Vlčkovická 119, 500 02 Hradec králové     607 984 447 
joskakubec@seznam.cz 
Kuncl Václav    Skočice 127, 387 75  Plzeň-Jih          722 094 463 
dogtrainers@centrum.cz 
Kupka Radomír  Za humny 38, 747 05  Opava           604 136 070   
radomirkupka@seznam.cz 
Labík Jaroslav Pernštýnská 85, 533 04 Sezemice            724 008 208 
jaroslav.labik@seznam.cz 
Mach Jiří Osek 130, 267 62 Komárov               608 841 865   
george.k9@seznam.cz 
Sáss Michal Za humny 480/10, 160 00 Praha 6           739 310 840 
michal.sass@seznam.cz 
Soukop Pavel Rohle 47, 789 74                                     720 191 121 
souki.pavel@centrum.cz 
Šíma Ladislav Tyršova 231, 252 66 Libčice n. Vltavou    602 234 166  
ladislav.sima@cez.cz  
Vyhnal Jaroslav Lhůta 23, 332 01 Tymákov        603 185 146   
jara.vyh@post.cz 

8. UPŘESNĚNÉ POKYNY POŘADATELŮM A ÚČASTNÍKŮM 
VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO ROK 2012 

Druhy akcí : Postupové soutěže : 

− VS pro M ČR IPO a MS FCI (duben, květen – dvoudenní) 
− Nominační soutěž  pro MS FCI (první polovina června, 15 účastníků – 

jednodenní/ 
− VS pro M ČR stopařů ( září, říjen – jednodenní ) 
− M ČR stopařů (říjen 2012) 
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− Mistrovství  ČR IPO (říjen 2012) 
− Mistrovství ČR dle NZŘ ZVV3 (září)   

VS pro M ČR ZVV3 jsou plně v kompetenci KV. Maximální počet účastníků je 
10, pro zařazení na startovní listinu je rozhodující datum došlé přihlášky. ČKS 
hradí náležitosti pouze rozhodčím a figurantům.        

Pořadatel garantuje : 

− respektování „Pokyny pořadatelů výběrových soutěží a Mistrovství pro rok 
2012“, 

− stadion, výjimečně rovná travnatá plocha 80 x 100 kroků, včetně ozvučení, 
− tréninkový prostor minimálně s 1 maketou a metrovou překážkou 
− odpovídající terény na stopy,                                                                                                    
− dopravu na stopy ve skupinách po 3 závodnících (mikrobus, osobní auto 

s vlekem apod.) 
− odpovídající úroveň zajištěného ubytování a stravování pro rozhodčí, figuranty 

a hosty, popř. pořadatele   
− nabídka možnosti ubytování se psy, 
− občerstvení po celou dobu soutěže (minimálně na dvou místech), 
− parkování v blízkosti stadionu,  
− zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po 

skončení soutěže 
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 a společenskou úrovní, bezchybným a včasným 
vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na vyhodnocení akce.  

Podmínky účasti : 

− výběrové soutěže IPO jsou společné pro postup na MS FCI a M ČR IPO, 
− složená zkouška IPO3, nebo zkouška SchH3 v případě, že pes má dříve 

splněnou  zkoušku IPO3 (u této zkoušky však není podmínkou splněný bodový 
limit). Zkoušky uznané pro postup musí být splněny na min. 270 bodů v r. 2011 
a musí být posouzeny pouze rozhodčími delegovanými ČKS 

− doručení řádně potvrzené přihlášky na předepsaném formuláři sekretariátu ČKS 
do 11. 1. 2012  s doložením vykonané zkoušky a zaplacením startovného, 

−  včasné zaplacení startovného, které činí 1000,- Kč (za jednu soutěž) na účet 
ČKS č.: 57438011/0100, var. symbol. 844, KB Praha 7, složenka typu A, nebo 
výpis z účtu, v případě neúčasti nevratné (bude použito  na naběhlé náklady), 
jestliže bude přiložen jenom  příkaz k úhradě nebude přihláška přijata 

− NEZASÍLEJTE  ŠEKY, nejsou dokladem o úhradě! V případě zaslání šeku 
nebude přihláška přijata a bude vrácena zpět 
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− startovat může pouze přihlášená dvojice (psovod – pes), 
− přihlásit a zúčastnit se je možné pouze dvou závodů s jedním psem, 
− v případě členství v chovatelském klubu nutno přiložit fotokopii členské 

legitimace,s důrazem na průkazné  členství v roce 2012.  

Další ustanovení : 

− maximální počet startujících na dvoudenní akci je 54,v odůvodněných případech 
až 60 

− v případě nižšího počtu přihlášených než 27 závodníků, bude akce probíhat jako 
jednodenní, 

− při splnění požadavků se zadává čekatelství českého šampióna práce CACT a 
rez. CACT, 

− nástupu k vyhlášení výsledků jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy, 
se kterými startovali  

− 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 

− případné odstoupení ze soutěže je možné pouze v odůvodněných případech 
(zdravotní stav - pes, psovod), výsledek se anuluje, 

− možnost výběru startu na vybrané soutěži bude umožněna těm soutěžícím, kteří 
270 bodový limit získali v roce 2011 na VS IPO, Mistrovství IPO, na klubových 
Mistrovstvích plemen a soutěžích CACIT konaných pod záštitou ČKS a nebo 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. 

− počet závodníků kvalifikujících se na M ČR IPO je max. 54 a bude stanoven na 
základě úrovně dosažených výsledků na VS IPO, 

− žebříček  M ČR IPO bude sestaven na základě vyššího bodového zisku z jedné 
VS /účast max. na dvou VS/ , 

− reprezentační družstvo na MS FCI bude stanoveno podle výsledků ze dvou VS a 
nominační soutěže (TOP 15), 

− soutěže TOP 15 se zúčastní 15 startujících podle nejnižšího součtu umístění 
v obou VS, 

− reprezentační družstvo na MS FCI bude jmenováno na základě nejnižšího 
součtu tří dosažených umístění  a to v obou VS a na  nominační soutěži TOP 15, 

POKYNY PRO:  

-  VS a Mistrovství ČR stopařů  
-   VS a Mistrovství ČR ZVV3  
budou ještě dopracovány a zveřejněny. 



 - 15 - 

9. VS  A  MČR  MLÁDEŽE  -  VŠESTRANNOST  -   2012 

Kategorie:   

Mládež :  2 kategorie   -   IPO2  /  ZVV2 
Junioři :   2 kategorie   -   IPO3  /  ZVV3 
Kategorie ZVV3 bude probíhat s akcemi mládeže, nikoli při VS ZVV3 

dospělých!!! 

Výběrové soutěže: 

V měsících duben – květen proběhnou tři jednodenní VS 
Každá z kategorií bude otevřena i při účasti 1 závodníka 
Počet účastí na VS není omezen. 

Podmínky pro start: 

1. členství v ČKS, Chovatelském klubu – bude kontrolováno při prezentaci   
2. složení min. zkoušky o stupeň nižší než je závodní kategorie 

pro IPO2 – složená IPO1 
pro ZVV2 – složená ZVV1 
pro IPO3 – složená  IPO2 
pro ZVV3 – složená ZVV2 
Složení vyšší zkoušky nevadí 

3. zaslání ČITELNĚ vyplněné přihlášky (spolu s potvrzením o složení zkoušky dle 
kategorie) na adresu POŘADATELE a doručení nejpozději 14 dní před akcí. Na 
později došlé přihlášky nebude brán zřetel! 
4. maximální počet závodníků na 1 VS je 25 bez rozdílu v kategoriích 

Mistrovství ČR mládeže: 

Proběhne druhý víkend v srpnu jako třídenní akce (pátek – tréninky dle 
družstev) 

Každá z kategorií bude otevřena pouze při účasti minimálně 3 závodníků. 
Z M ČR bude pořizován profesionální videozáznam, který bude možno 

zakoupit. 

Podmínky pro start: 

1. složení zkoušky dle závodní kategorie na VS  
2. dle výsledků na VS bude sestaven nominační žebříček 
 

V případě, že nebude na MR otevřena kategorie ZVV3 (kvůli nízkému počtu 
nominovaných závodníků), bude mít psovod, který splnil na VS mládeže limit pro 
zapsání zkoušky, možnost zařazení do nominačního žebříčku pro MR ZVV3 
dospělých. 
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TITULY M ČR: 

Vítěz kategorie ZVV2 
Vítěz kategorie IPO2 
Mladý mistr   – vítěz z obou kategorií (nejvyšší celkový počet bodů) 
Nejlepší stopa MČR mládeže (nejvyšší bodový zisk ze stopy v obou kategoriích) 
Nejlepší poslušnost MČR mládeže (nejvyšší bodový zisk z poslušnosti v obou 
kategoriích) 
Nejlepší obrana MČR mládeže (nejvyšší bodový zisk z obrany v obou 
kategoriích) 
 

ČESTNÁ CENA  - toto zvláštní ocenění obdrží psovod v kategorii Mládež, který 
si sám vycvičil svého psa a získal nejvyšší celkový počet bodů. 
Podmínkou je předložení VŠECH „Potvrzení o vykonané zkoušce“ podle 
úspěšných zkoušek zapsaných ve Výkonnostní knížce, nejpozději při prezentaci na 
MČR.  
 

Vítěz kategorie ZVV3 
Vítěz kategorie IPO3 
Juniorský mistr   – vítěz z obou kategorií (nejvyšší celkový počet bodů)   
 

Tituly Mladý mistr a Juniorský mistr bude zadán pouze v případě splnění limitu 
zkoušky v dané kategorii.  

Při rovnosti bodů: 

Tituly (Stopař, Poslušnost, Obranář) :   
1. vyšší bodový zisk dané disciplíny, 2. vyšší celkový součet bodů, 3. los 

Mladý mistr, Juniorský mistr :   

1. nejvyšší celkový počet bodů, 2.vyšší bodový zisk z Obrany, 3. vyšší bodový zisk 
z Poslušnosti 

10. VS A MČR MLÁDEŽE STOPAŘI 

Závodní kategorie : 
Mládež  - 1 kategorie 
Junioři – 1 kategorie 

Výběrové soutěže: 

Během září – října proběhnou tři jednodenní VS v obou kategoriích dle zkoušky 
FPR3. 
Počet účastí psovoda a psa na VS je omezen na 2. 
Každá z kategorií bude otevřena i při účasti 1 závodníka. 
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Podmínky pro start: 

1. členství v ČKS, Chovatelském klubu – bude kontrolováno při prezentaci   
2. složení min. zkoušky FPR2 
3. zaslání ČITELNĚ vyplněné přihlášky (spolu s potvrzením o složení zkoušky) na 

adresu POŘADATELE a doručení nejpozději 14 dní před akcí. Na později došlé 
přihlášky nebude brán zřetel! 

4. maximální počet závodníků na 1 VS je 25 bez rozdílu v kategoriích 

Mistrovství ČR mládeže STOPAŘU: 

Proběhne v měsíci říjen jako dvoudenní akce 
Závodníci v obou kategoriích budou provádět stopy FPR3 a ZPS1 ve dvou dnech a 
u dvou rozhodčích. 
Od roku 2012 nebude na MR prováděna poslušnost. 
Každá z kategorií bude otevřena pouze při účasti minimálně 3 závodníků. 

Podmínky pro start: 

1. složení zkoušky FPR3 na VS 
2. dle výsledků na VS bude sestaven nominační žebříček, při rovnosti bodů 

v žebříčku bude přihlédnuto k lepšímu bodovému zisku ze zkoušky FPR2 
3. celkový maximální počet závodníků na MČR je 30. 

Tituly: 

Mladý mistr stopařů 
Juniorský mistr stopařů 
 

Tituly mohou být zadány pouze v případě dosažení min. 70% bodů v každé 
stopě. 

Při rovnosti bodů: 

1. nejvyšší celkový počet bodů, 2. vyšší bodový zisk z lepší stopy 
SOUTĚŽ   DRUŽSTEV  

Soutěž družstev probíhá na MČR všestranných i MČR stopařů. 
Do výsledků družstev se započítávají 3 nejlepší výsledky Krajského družstva 

na MČR – minimálně 2 výsledky z kategorie Mládež  je možné doplnit 1 
výsledkem z kategorie Juniorů. 

VEDOUCÍ  DRUŽSTEV 

Pro Mistrovství mládeže musí být pro každé družstvo uveden vedoucí (a to i 
v případě, že družstvo má méně než 3 závodníky), který se účastní schůzky 
vedoucích družstev s rozhodčími, předává případný protest apod. Je třeba jej 
nahlásit včas pořadateli MR. 

Soutěž družstev je určena pouze pro Krajská družstva ČKS. Členi CHK startují 
na MČR jako jednotlivci - mládežníky do 18ti let musí doprovázet zákonní 
zástupci 
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11. TÁBOR TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 

Tábor je určen pro mladé talentované psovody. Každoročně KM zpracuje počty 
účastníků z jednotlivých krajů dle členské základny. 

V uvedeném termínu jednotlivé kraje nahlásí celkový počet účastníků na 
sekretariát ČKS a zároveň zašlou na BÚ ČKS úhradu účastnických poplatků. 

Jmenný seznam zašlou na přiloženém tiskopise PŘÍMO POŘADATELI tak, 
aby mohla být nevyužitá místa nabídnuta případným dalším zájemcům.  

Kraje případně nahlásí jmenovitě náhradníky nad udaný počet svých účastníků. 
Platba za tyto náhradníky bude provedena až po jejich případném přijetí 
pořadatelem. 

Účastnický poplatek:   3.000,- Kč 

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. 

Výběrové soutěže mládeže 

Účastníkům bude zajištěno nebo uhrazeno stravné ve výši 60,- Kč/ den. 
Cestovné ani ubytování hrazeno není. 

Mistrovství ČR mládeže 

Účastníkům bude zajištěno nebo hrazeno stravné ve výši 144,- Kč / den. Dále 
bude zajištěno nebo hrazeno ubytování do maximální výše 250,- Kč / noc. U 
dvoudenní soutěže nelze hradit ubytování z pátku na sobotu. V případě vyšší ceny 
si tento rozdíl hradí sám účastník. 

Cestovné hrazeno není. 
Vedoucím družstev bude hrazeno výše uvedené stravné a ubytování pouze 

v případě, že počet členů družstva je 3 a více závodníků. 

12. RŮZNÉ 

a) předseda KCHČSV- ing.Jaroslav Hospodka, Bezručova 1165, 584 01 Ledeč 
n.Sázavou  jhospodka@centrum.cz , tel. : 733300454  

 

b) předseda Flyball clubu - Jaroslav Janda, Strnadov 116, 403 39 Chlumec, 
jandajar@email.cz     tel. 731 601 380  
    jednatel - Kateřina Krausová, Jaselská 1050/13, 460 01 Liberec, 
kacka.krausova@centrum.cz, tel. 721286369 
 

c) jednatel KCHK – Martina Zemanová, Zálesí 1126/88, 142 00 Praha 4 
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d) Akce DiscDog klubu 2012 
10.3. O frisbee dědy Mráze – Hradištko - (distanční soutěž v hale - SuperZOO 
liga dogfrisbee) 
24.-25.3. Welcome Summer DDFW - Dvůr Králové nad Labem (distanční víkend 
- Dog Chow DiscDog Cup,SuperZOO liga dogfrisbee) 
21.-22.4. Žamberk DiscDog Fun Weekend - Žamberk (distanční víkend - 
SuperZOO liga dogfrisbee) 
5.-6.5. Kirican DDF - Tovačov (freestylový víkend - kvalifikace na MČR, Dog 
Chow DiscDog Cup,SuperZOO liga dogfrisbee) 
12.-13.5. Nymburk DDFW - Nymburk (distanční víkend - Dog Chow DiscDog 
Cup,SuperZOO liga dogfrisbee) 
2.-3.6. FunFactoryForFrisbee - Blšany (freestylový víkend - kvalifikace na 
MČR, Dog Chow DiscDog Cup,SuperZOO liga dogfrisbee) 
14.-15.7. Brněnské Psí dny - Brno (freestylový víkend - kvalifikace na MČR, Dog 
Chow DiscDog Cup,SuperZOO liga dogfrisbee) 
21.-22.7. Memoriál Jindry Pecháčka (CACIT) - Dobříš - (distanční víkend - 
SuperZOO liga dogfrisbee) 
4.-5.8. Ústecký psí festival - Ústí nad Labem (freestylový víkend - kvalifikace na 
MČR, Dog Chow DiscDog Cup,SuperZOO liga dogfrisbee) 
8.-9.9. Mistrovství ČR v dogfrisbee - Nymburk (MČR pouze pro kvalifikované + 
doprovodný program se soutěžemi pro nekvalifikované - SuperZOO liga 
dogfrisbee) 
22.-23.9. Kirican - ??? (distanční víkend - Dog Chow DiscDog Cup,SuperZOO 
liga dogfrisbee) 
27.-28.10. Bye-bye Summer DDFW - Dvůr Králové nad Labem (distanční víkend 
- Dog Chow DiscDog Cup,SuperZOO liga dogfrisbee) 
 

e) akce Obedience klubu 
7.- 8. 1. 2012 - Brno - kvalifikační závod pro MS 
4.- 5. 2.2012 Brno - kvalifikační závod pro MS 
3.- 4. 11. MČR Praha  
 

f) POZOR  údržba MTZ 2013  
termín zaslání žádostí o dotaci pro programy na údržbu MTZ 2013 byl MŠMT 

zkrácen,tzn.  z KV ČKS  nutno odevzdat sekretariátu ČKS do 31.8.2012   
 

g) změna výše cestovného : 
unesením Předsednictva ČKS ze dne 5.12.2011 schváleno 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 ( tzn. omezení platí i pro kolektivní členy ČKS, kteří 
čerpají dotace ze státního rozpočtu ! )  
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h) dohody o provedení práce :  
se všemi, delegovanými funkcionáři na zkouškách a soutěžích je nutné uzavřít 

smlouvy o provedení práce (viz. příloha), toto ustanovení platí i na akce roku 2011 
( platnost vyhlášky od 1.1.2011 )  

     Upozornění :  

s platností od 1.1.2012 byly přijaty změny další změny i pro dohody  o 
pracovní činnosti  
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PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2012 
PRO MČR STOPAŘŮ (FH2) 

Startovné 500 Kč / 1 VS 
Přihlášku soutěžící posílá s dokladem o zaplacení doporučeně tak, aby byla na 
adresu ČKS-výcviková komise, 
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 doručena nejpozději do 20.7.2012. 
 
 
Jméno psovoda : …………………………………………………………...……... 

Přesná adresa, vč. PSČ : ………………………………………………………….. 

Tel.: ………………………… e-mail: …………………………………..………… 

Datum narození : ………………………. Člen ZKO : …………………….……. 

Č. průk. ČKS, MSKS, popř. CHK ČKS : ……………………………….………. 

Jméno psa a název chovatelské stanice : ……………………Pohlaví…………... 

Číslo zápisu : …….. Tetování : …………….. Narození : …………..................... 

Plemeno : …………… Složené zkoušky : ………………………………………... 

Chovnost : ………………. Výstavní ocenění : ……………………….…………. 

Otec psa : ………………………………….. Číslo zápisu : …………….……….. 

Matka psa : ……………………………... Číslo zápisu : ………………..………. 

Jméno chovatele psa : …………………………………………………………….. 

Majitel psa, pokud jím není psovod : ………………………………................. 

 

Datum a místo vybrané VS : ………………………….. 

 

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

čitelný podpis psovoda     razítko a podpis ZKO 
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PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2012 
 

M ČR MLÁDEŽE A JUNIORŮ ( ZVV 2 - IPO 2 - IPO3 - ZVV3 ) 
 

MČR MLÁDEŽE A JUNIORŮ – STOPAŘŮ (FPR3)* 
 

PŘIHLÁŠKY POSÍLÁ SOUTĚŽÍCÍ DO TERMÍNU UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK NA 
KONKRÉTNÍ ZKO- JEJÍHO FUNKCIONÁŘE. 
 
 
Jméno psovoda : ……………………………………………………….......……... 

Přesná adresa, vč. PSČ : ………………………………………………………….. 

Tel.: …………………………..    e-mail: ………………………………………… 

Datum narození : ……………………. Člen ZKO : ……………………….……. 

Kraj: …………………Č. průk. ČKS, MSKS, popř. CHK ČKS : ….……….…. 

Jméno psa a název chovatelské stanice : ……………………Pohlaví…………... 

Číslo zápisu : ………….. Tetování : …………….. Narození : ………................. 

Plemeno : ……………… Složené zkoušky : ……………………………………... 

Chovnost : …………………. Výstavní ocenění : ………………………….……. 

Otec psa : ……………………………….. Číslo zápisu : …….……….…….……. 

Matka psa : ……………………………... Číslo zápisu : ……….………….…….. 

Jméno chovatele psa : …………………………………………………………….. 

Majitel psa, pokud jím není psovod : …………………………….…................... 

 
  ……………………..     …………………………….. 
čitelný podpis psovoda                       razítko a podpis ZKO 

* nehodící se škrtněte 
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PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉ SOUTĚŽE V ROCE 2012 

PRO M ČR ZVV3 DOSPĚLÝCH  

 

Jméno psovoda : …………………………………………………………………... 

Přesná adresa, vč. PSČ : ………………………………………………………….. 

Tel.: ………………………… e-mail: …………………………….. 

Datum narození : ………………………. Člen ZKO : …………………………. 

Č. průk. ČKS, , popř. CHK ČKS : ………………………………………………. 

Jméno psa a název chovatelské stanice : ………………………Pohlaví……….. 

Číslo zápisu : ……….. Tetování : ………….. Narození : …………..................... 

Plemeno : ……………… Složené zkoušky : ……………………………………... 

Chovnost : ………………. Výstavní ocenění : …………………………….……. 

Zkouška ZVV3 (event.ZVV2) splněna dne :…….. S….. P ….. O ..... 

Otec psa : ………………………………….. Číslo zápisu : ……………….…….. 

Matka psa : ………………………………... Číslo zápisu : ……………….…….. 

Jméno chovatele psa : …………………………………………………………….. 

Majitel psa, pokud jím není psovod : …………………………………................. 

 

 

………………………..     ………………………….. 
čitelný podpis psovoda     razítko a podpis ZKO 

Přihlášky soutěžící posílá s dokladem o zaplacení do termínu uzávěrky 
přihlášek na konkrétní ZKO- jejího funkcionáře. (viz propozice jednotlivých 
soutěží. 
* nehodící se škrtněte 
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Objednávka zkušebních řádů 
ZKO č.: ……….…..                  

 

Objednáváme závazně následující počty zkušebních řádů : 
 

Objednávat lze minimálně 5 kusů  !!! 
 

                     l.   NZŘ         á 25,-/ks                …...  ks                  ……..  Kč 

                     2.   IPO         á 30,- /ks               …...  ks                   …….  Kč 

                     3.  Sborník     á 25,- /ks              ..…..  ks                   ……..  Kč 

  Balné a poštovné – do 20 ks                     50,-  Kč 
                                            nad  20 ks                     70,-   Kč       ……….Kč 
 

Tuto částku nezapomeňte přičíst k celkové částce za objednávané zkušební řády !!! 
 

                                                                        Celkem ………………….. Kč  
Adresa pro zaslání: 
 

Jméno : …………………………………….......……………………………………. 
 

Adresa : ………………………….......……………………………………………… 
 

PSČ :     …………………..……………… . ZKO :  ……..........………………….. 
 

Telefon : ………......………………………………………………………………… 
 

V ………………….   dne ………………… 
 
                                                                                ………………………………. 
                                                                                      podpis a razítko ZKO  
                                                                         

Zde nalepte útržek  složenky A 
nebo 

kopii příkazu k úhradě 
potvrzeného bankou 

______________________ 
 

Účet ČKS č. : 57438-011/0100 
variabilní symbol : 888  číslo 

ZKO 
 

Ceny  zkušebních  řádů :   
NZŘ – 25,- Kč/ks,     IPO – 30,- Kč/ks,    Sborník – 25,- Kč/ks 
Zasílání nových ZŘ IPO bude realizováno po jejich dodání cca od 20.ledna 2012 . 
Prosíme neurgujte dodání ., objednávky budou vyřizovány v pořadí dle 
doručení !!!  
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Dohoda o provedení práce              VZOR  
 

uzavřená mezi: 
 
Český kynologický svaz 

Základní kynologická organizace ……………………………………………… 

IČ: …………………………… 

zastoupený předsedou …………………………………. 

(dále jen „zaměstnavatel“) a 

 
panem/paní: 

rodné číslo:                      

bydliště: 

(dále jen „zaměstnanec“)  

Vymezení - popis práce: 
Místo výkonu práce: 
Práce bude odevzdána do dne:  
Rozsah práce - počet hodin: 
Zaměstnanec obdrží odměnu ve výši (=hrubá mzda): 
 
Zaměstnanec obdrží odměnu: bezprostředně po odevzdání práce / dne 
____________________ (nehodící se škrtněte). Práce musí být provedena 
nejpozději sjednaného dne, jinak může zaměstnavatel od dohody ustoupit.  
 
Zaměstnanec má nárok na cestovné dle zákoníku práce. O dalších povinnostech 
obou smluvních stran platí ustanovení Zákoníku práce v platném znění.  
 
Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo v 
souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
V ………………………… dne: 
Podpis zaměstnance: 
 
Podpis zaměstnavatele: 
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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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3. 6. - 1. 7. 2012 
 

Národní výstava psů 
P. O. BOX 1 

384 11  Netolice 

 
w w w . v y s t a v a k l a t o v y . i n f o  
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www.kynologie.cz, www.vystavapsu.cz 


