
Úprava zkušebního řádu, organizování zkoušek -  platnost od 1.července 2015 
 
1.   Národní zkušební řád rozšířen o zkoušky ZZO 1 – 3 stupně. Jedná se o zkoušky 
poslušnosti zkoušek ZVV l, ZVV 2 a ZVV 3 bez střelby, při účasti malých plemen se překážka 
1 m vysoká snižuje na 40 cm. 
 
   
ZZO 1: poslušnost dle ZVV 1 
ZZO 2: poslušnost dle ZVV 2  
ZZO 3: poslušnost dle ZVV 3  
 
  
2. Plánování zkoušek z výkonu  
 
   Na základě usnesení VII. sjezdu ČKS byly schváleny zkrácené termíny pro zasílání požadavků 
o delegaci rozhodčího na zkoušky z výkonu. S ohledem na zpracování a nutnost včasného 
zaslání delegačních listů, včetně povinnosti vyrozumění rozhodčího pořadatelskou ZKO  
nebylo možno termín více zkrátit. Zkoušky budou zveřejňovány pouze ne webu ČKS . 
  
20. 5.2015  -  zkoušky na období    4. 7.  -  26. 7.2015 
20. 6.2015 -   zkoušky na období    1. 8.  -  30. 8.2015 
20. 7.2015 -   zkoušky na období    5. 9.  -  27. 9.2015 
20. 8.2015 -   zkoušky na období   3.10. -     1.11.2015 
20. 9.2015 -   zkoušky na období   7.11. -   29.11. 2015 

 
  Současně byla schválena i podmínka pro pořadatele zkoušek :   vedoucím akce může být 
pouze osoba plnoletá - člen ZKO, která souhlasí se zveřejněním  jména, adresy, případně el. 
adresy a telefonu v plánu akcí. Za souhlas se zveřejněním údajů člena zodpovídá ZKO.  
 
  Požadavky na zkoušky lze zasílat i nadále v elektronické podobě na adresu: 
zkousky@kynologie.cz  
 
3. Sloučení zkoušek 
 
  Na základě rozhodnutí VK a Předsednictva ČKS z minulého volebního období a po dohodě s 
MSKS je možné sloučit zkoušky dle NZŘ a MZŘ v jednu akci. Při sloučení je povolen maximální 
počet účastníků 10.  
   Sloučení zkoušek není nutno uvést již v žádosti o zkoušky ( NZŘ + IPO ), je však povinností 
pořadatele informovat  o druzích a stupních zkoušek při komunikaci s delegovaným 
rozhodčím. 
   
 
 
Schváleno usnesením mimořádného PČKS v Praze dne 17.4.2015. 
  
Rozesláno ZKO a kolektivním členům , zveřejněno na webu ČKS.  
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