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

P R O P O Z I C E NA KYNOLOGICKOU AKCI 

 

ČMMJ z. s. Okresní myslivecký spolek v Prachaticích  

ve spolupráci s MS Hracholusky pořádá 

dne 4.9.2021 (sobota) od 8.00 hodin  

Podzimní zkoušky ohařů, retrieverů, jezevčíků, teriérů a slídičů 

 

 

Organizace zkoušek: 

- ředitel zkoušek ………………………… Stanislav Klíma 

- sbor rozhodčích ………………………… deleguje ČMMJ  z. s. OMS Prachatice 

- pořadatelé  ………………………… kynologická komise OMS a pořádající MS  

- sraz účastníků ……………………….... 8.00 hodin , Kulturní dům Hracholusky 

- zahájení zkoušek …………………………  8.30 hodin 

- zkoušky proběhnou v honitbě  ……………… MS Hracholusky 

 
 

Pokyny pro účastníky kynologické akce: 
 

Přihlášky na zkoušky se přijímají do 20.08.2021  (po tomto datu pouze při neobsazení zkoušek). 

 

Přihlášky jsou k dispozici na stránkách OMS Prachatice v sekci KYNOLOGIE – ZKOUŠKY .  

Odkaz        https://prachatice.cmmj.cz/kynologicke-zkousky/ 

Přílohy -oboustranná kopie PP  – zasílejte na email kynologiept@gmail.com  

 

 

Poplatky/startovné  

Přijetí přihlášky je podmíněno zaplacením startovného na účet č. 107-7168050257/0100 ( po přechozí 

dohodě na tel. čísle 777 261 546 i hotově u jednatelky OMS) a následně potvrzením pořadatele. 

Variabilní symbol je telefonní číslo vůdce. 

Člen ČMMJ z.s.    700,- Kč/pes  

Nečlen  1.400,- Kč/pes  

Poplatek za střelce    100,- Kč (uhradí vůdce při prezenci, 
zajištění střelce musí být uvedeno v 
přihlášce) 

 

 

 

V případě neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů spojených 

s pořádáním zkoušek. Poplatek se vrátí pouze v případě nepřijetí na zkoušky z důvodu velkého počtu 

zájemců.  
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Veterinární podmínky  
 

 psi musí být klinicky zdraví. 
 psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b) 

zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění – 
veterinárního zákona) nebo platným pasem zvířete v zájmovém chovu, kde bude potvrzena platná 
vakcinace proti vzteklině (podle účinnosti vakcíny). Vakcinace proti vzteklině je platná pouze u 
psů, kteří jsou označeni čipem. Výjimku tvoří psi s čitelným tetováním provedeným před 
3.7.2011. Číslo čipu musí být uvedeno v očkovacím průkazu nebo v pasu psa.  (dle hlavy II, oddíl 
1, § 4 odst. 4 veterinárního zák.č. 166/199 Sb. (Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou 
vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního 
zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Za vakcinaci zodpovídá majitel psa.  

 veterinární přejímku psů provede pořadatel akce. 
 psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí akce zúčastnit. 
 tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny. 
 prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržovali, musí být udržovány v čistotě. 
 Všeobecné i veterinární podmínky se vztahují na všechny přítomné psy i neúčastnící se zkoušek. 

 
 

Všeobecná ustanovení, pokyny pro vůdce  
 

 zúčastnění vůdci se bez výhrad podřizují časovému programu.  

 zkouší se dle platného Zkušebního řádu ČMMJ od 1. 1. 2020 v platném znění, včetně upravené 

Všeobecné části zkušebního řádu s účinností od 1.1.2020.  
 na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost. 

 ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na 

zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny v platném Zkušebním řádu.  

 vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde bude 

uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.  

 ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec 

označen viditelným tetováním nebo čipem).  

 ke zkouškám nemohou být připuštěni psi nemocní, rovněž háravé feny v druhé polovině březosti a 

kojící.  

 vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušením 

zákona na ochranu zvířat proti týrání.  

 vůdci jsou povinni řídit se pokyny rozhodčích a pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, musí být 

drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím. 

 doprava účastníků na vlastní náklady. Každý vůdce si zajišťuje péči o psa sám.  

 případné ubytování si každý z účastníků zajišťuje na své náklady sám. 

 pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.  

 sbor rozhodčích deleguje OMS Prachatice  
 vůdce, který nevlastní loveckou zbraň, si zajistí střelce (při zajištění střelce pořadatelem uhradí 

vůdce při prezenci poplatek 100,-Kč. Zajištění střelce musí být uvedeno v přihlášce. 
 pořadatel si vyhrazuje právo v případě malého počtu přihlášek zkoušky zrušit. 
 

Myslivecké kynologii zdar! 

 

        Jana Gabauerová                                                                                Ing. František Hrůza           

       předseda KK OMS                 předseda OMS                                                                                                                                 


