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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 ČMKCHB a VLS ČR, s.p. divize Horní Planá pořádá 

dne 27.10.2018 (sobota) od 8.00 hodin v honitbě VLS „ Knížecí Stolec“ 

Předběžné zkoušky barvářů 

 

Organizace zkoušek: 

- ředitel zkoušek ………………………… Ing. Petr Král 

- sbor rozhodčích ………………………… deleguje ČMMJ  z. S. OMS Prachatice po dohodě s 

                                                                                  ČM KCHB 

- pořadatelé  ………………………… OMS Prachatice a VLS ČR,s.p. divize Horní Planá  

- sraz účastníků ……………………….... v 8.00 hodin u LS Arnoštov 

- zahájení zkoušek …………………………  9.00 hodin 

- zkoušky proběhnou v honitbě  …………… VLS ČR, s. p. Knížecí Stolec, LS Arnoštov  

 
 

- zkouší se dle platného zkušebního řádu platného od 1. 4. 2014, Řádu ochrany zvířat při zkouškách 

loveckých psů, schválený ÚKOZ 23. 2. 2006 pod čj. 37243/2005-4020 a dle pověření MZ ČR č. 4/2014, 

čj.: 61445/2014-MZe-16232 

- odpovědná osoba - statutární  zástupce - dle čl. 3, odst. 1 Řádu ochrany zvířat je Ing. František Hrůza, 

předseda  OMS Prachatice – ČMMJ z.s. 

- pořadatelem dle čl. 3, odst. 2, Řádu ochrany zvířat je Ing. Martin Keltner za ČMKCHB, tel. 605 206 757 

- před zahájením zkoušek předloží vůdce pořadatelům průkaz původu psa, doklad, že pes byl očkován proti 

vzteklině v souladu s platnými veterinárními předpisy. Dále vůdce - člen ČMMJ – bude mít průkaz ČMMJ 

- doklad o zákonném pojištění 

- nemocní psi a háravé feny nebudou ke zkouškám připuštěni 

- pořadatel neručí za škody způsobené psem, za jeho zranění či jeho případnou ztrátu 

- uzávěrka přihlášek je 12. 10. 2018 

- poplatek za zkoušku je 2.000,- Kč, členové ČMMJ mají slevu 50 %.  Poplatek se hradí převodem na 

účet OMS Prachatice  č. 107-7168050257/0100 , v.s. telefonní číslo vůdce. Po předchozí dohodě na tel. 

777 261 546 je možno zaplatit poplatek hotově v kanceláři OMS Prachatice. 

- nečlenové ČMMJ se zúčastňují zkoušek na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody, které způsobí. 

(nemají odpovědnostní a úrazové pojištění)  

- zakončení zkoušek bude v místě zahájení 

 

Myslivecké kynologii zdar! 

 

            Ing. Martin Keltner                                                                          Ing. František Hrůza           

            Za ČMKCHB                                  předseda OMS                  

 

http://www.myslivost.cz/oms

