
VNITŘNÍ ŘÁD ZKO DUBÍ Č. 167 

1. ZKO má poslání dle Stanov ČKS a tento vnitřní řád je platný za dodržení podmínek 
stanovených a uvedených ve stanovách. 

2. Podmínky přijetí členů ZKO 
a. Zaplacení členského příspěvku schváleného členskou schůzí. 
b. Půlroční období přípravného kursu základního výcviku pro nové zájemce před 

vstupem do ZKO. 
c. Zapojení člena do chodu ZKO. 
d. Plnění brigád stanovených členskou schůzí. 
e. Předložení veterinárního průkazu psa, případné vyžádání veterinární prohlídky, 

dále již stanoveno dle Stanov ČKS. 
3. Podmínky pro hostování v ZKO 

a. Úhrada platby v plné výši, která byla schválena členskou schůzí. 
b. Plné zapojení do chodu ZKO včetně plnění brigádnických hodin schválených 

členskou schůzí ZKO. 
c. Předložení veterinárního průkazu psa, případné vyžádání veterinární prohlídky. 
d. Při výcviku dodržovat normy Stanov ČKS a vnitřního řádku ZKO. 

4. Průběhu výcviku se účastní psovod se psem, který má dobrý zdravotní stav a platné 
očkování proti psince, vzteklině a parvoviroze. 

5. Průběhu výcviku se účastní psovod se psem, člen ZKO, hostující člen nebo psovod, 
jehož výcvik je povolen výcvikářem, instruktorem, předsedou ZKO nebo výborem 
ZKO, kdy se jedná o krátkodobou návštěvu člena jiného ZKO za dodržení podmínek 
vnitřního řádu.  

6. Výcviku se psovod účastní se psem, který je bez známek infekčního onemocnění. 
Každý kdo se účastní výcviku ZKO s infekčním onemocněním a zpětně zjistí tuto 
okolnost nebo má vážné podezření na uvedeného onemocnění, tuto okolnost oznámí 
bezkontaktním způsobem, nejlépe telefonicky, výboru ZKO. Po dobu infekční nemoci 
je zákaz vstupu nemocného psa na cvičiště. 
Výcviku se psovod účastní převážně ve stanovených výcvikových dnech a to 
pravidelně dle svých možností. Dlouhodobou nepřítomnost psovod nahlašuje 
výcvikáři nebo instruktorovi výcviku.  
Povinná výbava psovoda: kovový stahovací řetízek, vodítko s vhodnou karabinou, 
náhubek pro psa (starší 1 roku), odměny pro psa. 
Doporučená výbava psovoda: aporty, stopovací postroj, stopovací šňůra, předměty na 
stopu, kolík na nášlap, postroj na obranu, vodítko na obranu, úvazový řetěz, miska pro 
psa. 

7. Povinností člena je udržovat v dobrém stavu přidělený svěřený materiál, členové 
odpovídají za úklid klubovny a výcvikového prostoru. 

8. Přidělené kotce, odkládací boxy budou řádně udržovány, při dlouhodobé neomluvené 
absenci budou přidělené kotce odebrány a přerozděleny. 

9. Člen ZKO má v případě účasti na samotných akcích v rámci ČKS oznamovací 
povinnost. V případě nesouladu výcvikáře či výboru ZKO nesmí reprezentovat za 
ZKO. 

10. Vstup do kuchyňského koutku v klubovně je omezen, za uvedený úsek zodpovídá 
pověřená osoba výborem ZKO. 
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11. Osoby vstupující na cvičiště vstupují dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Krátkodobý 
vstup nečlenu je povolen po dohodě s výcvikářem, instruktorem, nebo přítomným 
členem výboru ZKO. Za osoby (nečleny, rodinné příslušníky a ostatní) ručí osoba, 
která je na cvičiště přizvala nebo s kterou osoba přišla. 

12. Způsobení škody – majitel psa ručí za všechny škody na osobách a věcech způsobené 
jeho psem. Z toho důvodu je doporučeno, aby držitelé psa byli proti těmto následkům 
pojištěni. Za případné úrazy v průběhu celé akce ručí psovod i člen za sebe a svého 
psa. Pokyny udílené výcvikářem, instruktorem, popřípadě rozhodčím, pořadatelem a 
figurantem psovod plní dobrovolně a na vlastní nebezpečí. 

13. V době obran bude při výcviku zvýšená opatrnost ohledně zajištění bezpečnosti. Velká 
a střední plemena dospělých jedinců budou mít při úvazu náhubky a psovod musí mít 
psa zjevně pod kontrolou. Při hromadném nástupu na obranu tzv. kruhovku budou 
dospělí psi nastupovat v náhubku či bez tohoto vybavení dle domluvy s figurantem. 
Výjimku nošení náhubků mají štěňata a malá plemena. 

14. Odkládání psů v průběhu výcviku – povinnost uložit psa v době odpočinku do 
přidělených kotců nebo zajistit na úvazný kolík ve vymezeném prostoru. V době obran 
dospělí jedinci velkého a středního plemene budou mít na úvazu náhubek, výjimku 
udělí výcvikář, či figurant, když se to bude týkat provádění cviku. 

15. Přítomnost háravé feny při výcviku je povolena pouze se souhlasem výcvikáře, 
instruktora, který v případě povolení omezí dobu a prostor výcviku uvedeného jedince. 

16. Zákaz volného pobíhání psů bez dozoru psovoda. 
17. Zákaz venčení psů na cvičišti, v případě nehody psovod zajistí úklid výkalů. 
18. Povinnost člena 

a. Uhradit členské příspěvky v řádných termínech 
b. Zúčastnit se chodu ZKO, včetně brigád, výročních členských schůzí 
c. Respektovat pokyny výcvikářů, instruktorů, členů výborů ZKO a jimi 

pověřenými osobami směřující k zajištění chodu ZKO a zajištění bezpečnosti. 
Právo člena 

a. Účastnit se výcviku a akcí ČKS, dále dle Stanov ČKS 
b. Činnost výboru dle Stanov ČKS 
c. Činnost pomocníků dle platných zkušebních řádů ČKS a dále dle pokynů hl. 

výcvikáře a pověřených osob k vedení výcviku 
19. Porušení vnitřního řádu bude řešeno na návrh výborovou schůzí ZKO a poté při 

opakovaném nedodržení povinností, členskou schůzí, přičemž k vyloučení člena může 
nastat v souladu Stanov ČKS 

20. Změna vnitřního řádu vyhrazena členskou chůzí 

Zpracovala: Palfiová Marcela 

Schváleno členskou schůzí dne 5.2.2017 

 


