
 

 

 

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA z.s.   

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK SVITAVY 

 

 

POŘÁDÁ 

ve spolupráci s MS Hradec nad Svitavou 
  

ZKOUŠKY vloh ohařů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

dne: 7.5. 2022 

Místo konání zkoušek: Hradec nad Svitavou 
GPS: 49,7075556N, 16,4802714E 

svitavy.cmmj.cz                                    tel.  461 532 367 732 404 561 

pověřená osoba: Mgr. Jaroslav Král 

 

Přihlášku zasílejte na OMS Svitavy na: svitavy@cmmj.cz 

mailto:svitavy@cmmj.cz


 

 

PROPOZICE 
Zkoušek se mohou zúčastnit všechna plemena loveckých psů, pro která jsou vypsané 

zkušebním řádem. 

Časový harmonogram:            

8,00hod.                          Místo srazu: Kulturní dům – Formanka, Hradec nad Svitavou 

8,10hod                           Přejímka psů 

8,30hod                           Porada rozhodčích 

9,00hod                           Zahájení zkoušek     

  

Organizační výbor akce: 

Ředitel zkoušek: Martin Jansa 

Rozhodčí deleguje: OMS Svitavy 

Správce zkoušek: Jiří Čepička 

  

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15.4.2022 

 

Součástí přihlášky je kopie průkazu původu. 

S PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY MUSÍ BÝT PROVEDENA ÚHRADA STARTOVNÉHO NA 

ÚČET, DOLOŽIT VÝPISEM, NEBO HOTOVĚ NA OMS SVITAVY. 

  

POKYNY PRO VŮDCE: 

Poplatek pro účast k vykonání zkoušek je 1 400Kč, člen ČMMJ 700,- Kč. 

Úhradu startovného je možné zaplatit na OMS Svitavy, složenkou (jako VS prosím uveďte 

číslo mobilního tel.) nebo převodem na účet OMS Svitavy (č.ú. 1280049339/0800, VS číslo 

mobilního tel.). Startovné musí být uhrazeno nejpozději do uzávěrky přihlášek. 

1) Vedoucí psa musí mít s sebou všechny pomůcky stanovené zkušebním řádem, 

průkaz původu psa a musí být řádně myslivecky ustrojen. 

2) Zkoušky budou probíhat podle platného zkušebního řádu od 1.1.2020 

3) Vůdce psa se musí postarat o krmení svého psa. Zodpovídá za škody způsobené 

jeho psem. Při ztrátě nebo poranění psa nemůže žádat náhradu od pořádající 

organizace. Po celou dobu zkoušek musí mít psa pod svým dohledem, musí pro svého 

psa zabezpečit napájení, krmení a musí se odpovídajícím způsobem podílet na ochraně 

svého psa před utrpením. 

4) Při zkouškách musí být dodržována pravidla a podmínky stanovené „Řádem 

ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů“. 



 

 

 

5) Nemocní, poranění psi, psi slepí a hluší, podvyživení a zesláblí, feny březí více 

jak 30 dnů, feny do 50 dnů po porodu a háravé feny se ze zkoušek vylučují. Dále se 

vylučují psi, kteří neprošli veterinární prohlídkou. Veterinární podmínky jsou přílohou 

těchto propozic. 

6) Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným PP F.C.I., 

kteří jsou zapsáni v plemenných knihách. Vůdce psa musí mít s sebou členský průkaz 

ČMMJ, případně potvrzení o zaplacení pojištění zodpovědnosti, zbraň, zbrojní průkaz, 

průkaz zbraně, průkaz o původu psa. Vůdce psa, který nevlastní zbrojní průkaz si je 

povinen zajistit náhradního střelce. Požaduje se myslivecké oblečení. 

7) Vůdce psa může podat protest proti ohodnocení psa, pokud si myslí, že nebyl 

dodržen zkušební řád. Námitky musí podat ihned po oznámení výsledků rozhodčím a ti 

jsou povinni protest hned vyřešit. Vůdce musí složit jistinu ve výši 500 Kč, které mu 

budou vráceny, pokud námitky byly oprávněné. V opačném případě propadá částka ve 

prospěch pořadatele. Ve sporných případech rozhodne s konečnou platností vrchní 

rozhodčí. 

8) Při sestavování pořadí přihlášených má člen ČMMJ vždy přednost před nečleny! 

9) Pokud se zkoušek z jakýchkoliv důvodů nemůžete zúčastnit, je nutné tuto 

skutečnost co nejdříve oznámit na sekretariát OMS Svitavy – tel: 461 532 367, aby 

mohla být dána možnost přihlášeným náhradníkům. 

         VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 

1) Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví 

2) Zúčastnění psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem 

a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) 

veterinárního zákona. 

3) Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným 

pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 

Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. 

 

      Lubomír Odstrčil                                                 Mgr. Jaroslav Král 

předseda kynologické komise                                 předseda OMS Svitavy 

         OMS Svitavy 



 

 

  

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

KYNOLOGIE 
Já, níže podepsaný/á, 

uděluji tímto spolku OMS Svitavy, se sídlem Vančurova 1298/1,568 02 Svitavy, IČO: 67777805, zapsané v 

obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl L, vložka 46632, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých 

osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno, příjmení a titul, poštovní adresa, datum narození, e-

mailová adresa, telefonní číslo, čísla LL, ZP, informace o loveckém psů, fotografie a videozáznamy 

z akcí. 

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: Vedení evidence akce psů, zajištění služeb pro zkoušky psů a 

MS OMS Svitavy   

  

3. Doba zpracování osobních údajů je: po dobu trvání smlouvy a následně ještě jeden rok od jejího 

ukončení, a v souladu se skartačním řádem. 

  

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: 

ČMMJ Praha z.s. ČMKJ Praha, ČMKU Praha,    

  

5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci 

nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám. 

  

6. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo 

požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k 

jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že 

správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením na ochranu osobních údajů. 

  

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené 

osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

  

Ve Svitavách dne:    

  

  

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

podpis subjektu údajů 


