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Pro komunikaci s klubem Obedience CZ používejte
e-mail: info@obedience.cz č. ú. 2100215622/2010.
Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na http://www.obedience.cz.

1 Úvod
Všechna sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platným Zkušebním řádem obedience v ČR a
Stanovami Klubu Obedience CZ (dále jen Klub). Tento Soutěžní řád je závazný pro všechny soutěže obedience
pořádané pod záštitou Klubu Obedience CZ včetně Mistrovství České republiky v obedience.

2 Podmínky pro pořádání akcí
2.1 Pořadatel
Pořadatel je povinen znát zkušební řád obedience a důsledně jej dodržovat. Pořadatel zajišťuje veškerou
administrativu a organizaci spojené se soutěží a respektuje nařízení a doporučení zmiňovaná v tomto
soutěžním řádu obedience. Pořadatel sám hradí veškeré náklady spojené se soutěží. Je na pořadateli, zda
připraví pro účastníky ceny a pojme soutěž jako závod. V obedienci jsou závody vždy se zápisem zkoušky.
Soutěž pořádaná jako zkoušky musí být vždy otevřena pro všechny třídy.

2.2 Termín a delegování rozhodčích a stewardů
Pro uspořádání soutěže musí pořadatel zajistit nejméně jednoho rozhodčího a stewarda, kteří mají oprávnění
na posuzování obedience v ČR. Rozhodčího i stewarda deleguje výbor Klubu. Aktuální seznam českých
rozhodčích a stewardů obedience je přístupný na http://www.obedience.cz. Pořadatel může do formuláře
„Žádost o delegaci rozhodčího/stewarda“ uvést konkrétní posuzovatele, o které má zájem.
Jeden rozhodčí může posoudit maximálně 25 týmů za jeden den. V případě, že je soutěž otevřena jen pro třídy
OBZ a OB1, může jeden rozhodčí posoudit až 30 týmů za jeden den. Pokud je na soutěž přihlášeno více
soutěžících, musí být přizván další rozhodčí anebo se soutěž rozdělí do dvou dnů. Na každou soutěž je
jmenovaný nejméně jeden steward. Pokud je posuzování cviků rozdělené mezi dva nebo více rozhodčí, musí
být určený i adekvátní počet stewardů (zpravidla nejméně 1:1).
Nejméně 4 týdny před plánovaným termínem informuje pořadatel akce výbor Klubu o záměru uspořádat akci.
Současně zašle příslušnému členu výboru řádně vyplněnou „Žádost o delegaci rozhodčího/stewarda“ o
delegaci potřebného počtu rozhodčích a stewardů na e-mail sport@obedience.cz. Po jejím potvrzení zašle
zpracované propozice spolu s přihláškou v elektronické podobě na tentýž e-mail. Bez řádně vyplněné „Žádosti
o delegaci rozhodčího/stewarda“ nebudou propozice zveřejňovány na stránkách www.obedience.cz a
výsledky této soutěže nebudou uznány za oficiální.

2.3 Prostor
Kromě termínu je velmi důležitý i výběr prostoru, kde se soutěž koná. Soutěže jsou pořádány venku nebo ve
vhodném zastřešeném prostoru. Velikost venkovního soutěžního prostoru je minimálně 25 x 40 metrů. V
případě, že se soutěž odehrává v hale, je velikost soutěžního prostoru minimálně 20 x 30 metrů. Soutěžní
prostor musí být rovný a přehledný. V terénu musí pes dobře vidět, kde je umístěná aportovací činka a
předměty pro rozlišování (pes je nesmí hledat). Prostor v hale nesmí být kluzký.
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3 Veterinární podmínky
Na základě novely zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči již nejsou zkoušky z výkonu a soutěže považovány
za svod zvířat. Jedná se pouze o veřejné vystoupení (246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat). Pořadatel je
povinen zaslat oznámení o pořádání akce Krajské veterinární zprávě nejméně 14 dní před konáním akce.
Seznam všech veterinárních správ naleznete na stránkách Státní veterinární správy ČR http://www.svscr.cz.
Oznámení by mělo obsahovat následující: adresát, název akce, pořadatel a kontaktní osoba pořadatele,
odpovědná osoba pořadatele, termín konání akce, místo konání, druh zvířat, odpovědná osoba, která provede
kontrolu zvířat (od 1. 1. 2012 nemusí být přítomen veterinář). Příslušná veterinární správa pouze bere na
vědomí, neodpovídá, nevydává veterinární podmínky.
Dále je pořadatel povinen vyžádat si souhlas s pořádáním veřejného vystoupení zvířat od místně příslušné
obce podle 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat, § 24 odst. 3; bez tohoto souhlasu nelze veřejné vystoupení
pořádat. Do své žádosti uvede následující: název akce, pořadatel, datum akce, místo konání akce, odpovědná
osoba a propozice akce a v kopii přiloží oznámení, které učinil na příslušné veterinární správě. Příslušný úřad
vyhotoví Rozhodnutí o povolení akce.
Pořadatel musí mít v průběhu pořádání veřejného vystoupení zvířat schválený řád ochrany zvířat při veřejném
vystoupení nebo jeho kopii u sebe a na vyžádání orgánů ochrany zvířat nebo účastníků veřejného vystoupení
zvířat jej předložit. Schválené řády ochrany zvířat při svodu (vyhláška č. 192/2004) zůstávají platné a již je není
potřeba obnovovat. Jakmile proběhne novela zákona č. 246 Sb., o ochraně zvířat, nebude potřeba povolení
soutěží a zkoušek.

4 Výkonnostní knížka
Každý účastník soutěže se zápisem zkoušky musí být vybaven výkonnostní knížkou (dále VK), kterou vydává
Klub. VK je vedena na tým, tzn., že pokud se psem bude soutěžit více psovodů, musí být na každý tým
vystavena nová VK, která bude začínat zkouškou OB-Z, pokud nebudou změněna pravidla o povinnosti složení
OB-Z.
V případě, že dotyčný účastník soutěže nemá VK vystavenou nebo jí zapomene, může nastoupit pouze ke
zkoušce nanečisto bez zápisu o jejím vykonání. V případě zjištění neoprávněného startu (bez VK) rozhodčím, je
tento povinen takový výkon označit jako neplatný (= zkouška nanečisto) a informovat o tom Klub, resp.
správce sportovní činnosti.
Nevyplněná VK není platná a znamená anulaci výsledku zkoušky.

5 Posuzovatelé – rozhodčí, steward
5.1 Rozhodčí
Rozhodčího deleguje výbor Klubu, aby přezkoušel a vyhodnotil výkony týmů po dobu soutěží obedience a to v
souladu se zkušebním řádem obedience.

5.2 Steward
Steward dává pokyn soutěžícím k provádění jednotlivých i dílčích cviků a vykonává další úkony spojené s
průběhem soutěže na pokyny rozhodčího tak, jak jsou definované ve zkušebním řádu obedience
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6 Odměna pro posuzovatele, náhrada cestovních nákladů a stravného
Odměna pro stewardy i rozhodčí je stanovena 1000 Kč na osobu hrubého. Podle aktuálních zákonů musí
pořadatel s posuzovatelem uzavřít písemnou Dohodu o provedení práce a z odměny odvést 15% srážkovou
daň příslušnému FÚ. Každý rozhodčí a steward má nárok na úhradu cestovného podle zákona č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce. Částka na úhradu cestovného je stanovena na 6 Kč/km. Pokud se posuzovatelé nedopravují na
soutěž vlastním vozem, obdrží náhradu cestovného ve výši prokazatelných cestovních nákladů spojených s
dopravou. Není-li pořadatelem zajištěno odpovídající občerstvení pro potřebný počet rozhodčích a stewardů,
musí pořadatel uhradit posuzovatelům stravné ve výši, které je stanoveno zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník
práce.
70 Kč na osobu, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin
100 Kč na osobu, trvá-li pracovní cesta 12-18 hodin
160 Kč na osobu, trvá-li pracovní cesta více než 18 hodin
Po skončení soutěže vyplatí pořadatel posuzovatelům odměnu spolu s náhradou cestovného, případně
stravného.

7 Cvičební pomůcky a vybavení soutěžního prostoru
Soutěžní prostor – jeho velikost je v hale minimálně 20 x 30 m. Když se soutěž odehrává venku, je doporučená
velikost minimálně 25 x 40 m. Soutěžní prostor musí být rovný a přehledný. V terénu musí pes dobře vidět,
kde je umístěná aportovací činka a předměty pro rozlišování (pes je nesmí hledat). Prostor v hale nesmí být
kluzký. Soutěžní prostor musí být viditelně vyznačený (tj. označený a ohraničený od ostatního okolí).
Nedoporučuje se, aby v těsné blízkosti soutěžního prostoru volně pobíhali, hráli si nebo štěkali jiní psi. Je na
rozhodčím, aby rozhodl, zda jsou proporce soutěžního prostoru dostačující.

V soutěžním prostoru musí být k dispozici:


Dřevěné aportovací činky – alespoň tři sady tří identických činek. Hmotnost nejtěžší sady musí být
přibližně 450 g. Je na psovodovi, jakou velikost činky svému psu vybere. Sady činek (tři velikosti činek)
musí mít pořadatel na soutěži k dispozici pouze v případě, že je nahlášen alespoň jeden tým do OB3.
Pokud je alespoň jeden tým nahlášen do OB2, musí pořadatel zajistit 2 sady tří velikostí. Jestliže jsou
nahlášené týmy pouze do tříd OB-Z a OB1, stačí, aby pořadatel měl alespoň 3 činky v různých
velikostech, přičemž hmotnost nejtěžší činky musí být přibližně 450 g.



Kovové aportovací činky – v alespoň třech různých velikostech. Hmotnost nejtěžší kovové činky musí
být přibližně 200 g. Je na psovodovi, jakou velikost činky svému psu vybere. Kovové činky musí mít
pořadatel na soutěži k dispozici pouze v případě, že je nahlášen alespoň jeden tým do OB2 nebo OB3.



Předměty pro rozlišování – dřevěné hranoly o rozměrech přibližně 2 x 2 x 10 cm. Jejich potřebný počet
je 6x počet psů ve třídách OB2 a OB3. Předměty pro rozlišování musí mít pořadatel na soutěži
k dispozici pouze v případě, že je nahlášen alespoň jeden tým do OB2 nebo OB3.



Pevná překážka – 1 m široká a 1 m vysoká s nastavitelnou výškou. Výška překážky se nastavuje po 10
cm podle výšky psa v kohoutku a zaokrouhluje se k nejbližším 10 cm.



Tabulka s označením polohy psa – na tabulce mohou být názvy pozic anebo piktogramy – vždy se
všemi třemi pozicemi (sedni/lehni/vstaň). Je nutné, aby tabule byla čitelná ze všech vzdáleností
určených zkušebním řádem.



Kužele a značky – k dispozici musí být dostatečný počet kuželů a značek, které označují například místo
začátku a konce cviku, pokud je to nutné, a např. místa, kde se dělají obraty atp. Značky a kužely by
měly být tak vysoké, aby byly snadno viditelné a výška kuželů by měla být odpovídající – například
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kužely v rozích čtverce ve třídě 1 (cvik č. 6) a ve třídě 2 (cvik č. 5) by měly mít výšku přibližně 15 cm.
Značky mohou být např. z lepenky, pilin.


Vymezovací pomůcky – na prostor pro vysílání (čtverec 3 x 3 m). Na vymezení se může použít lepicí
páska, popruh, piliny atd. s ohledem na bezpečnost psů.



Platný zkušební řád obedience – musí být na soutěži soutěžícím k dispozici.



Čtečka čipů – od 1. 1. 2015 je rozhodčím prováděna kontrola čipu/tetování každého účastníka akce. Je
na pořadateli, kdy tuto kontrolu provede, nicméně se nikdy nesmí provádět bezprostředně před
výkonem psa a ve cvičebním prostoru. Každý účastník se psem s PP musí doložit identifikaci
čip/tetování v souladu s PP. Účastník se psem bez PP – doloží identifikaci čip dle registru psů bez PP
ČKS/MSKS (dále RPBPP). Čtečku čipů zajišťuje pořadatel soutěže.
Dále je potřeba zajistit kryté, suché místo pro zapisování výsledků, které bude zapisovatele a
dokumenty chránit před případnou nepřízní počasí.

Pořadatel je povinen zajistit všechny výše zmiňované cvičební pomůcky a adekvátní prostor pro soutěžení,
jinak nesmí soutěž pořádat. O regulérnosti rozhoduje rozhodčí, který má pravomoc soutěž neposuzovat,
pokud výše zmíněné podmínky nejsou splněny.
Všechny potřebné pomůcky, vyjma aportovacích činek a identifikačních dřívek, je možné po dohodě
pronajmout v Klubu. Vyzvednutí a vrácení pomůcek si zajišťuje pořadatel akce na vlastní náklady.
Klub poskytuje k pronájmu:
• sada 10 kuželů
• skoková překážka
• čtverec (včetně upevňovacích kolíků a 4 kuželů)
• kovové aporty
• Sada (10 kuželů, skoková překážka, čtverec vč. příslušenství)
• Čtečka čipů (zapůjčována proti vratné kauci ve výši 3000 Kč)

100 Kč / den
400 Kč / den
150 Kč / den
200 Kč / den
500 Kč / den
100 Kč / den + poštovné

Při poškození, zničení či ztrátě zapůjčených pomůcek je pořadatel akce povinen uhradit vzniklou škodu,
případně zajistit koupi pomůcek nových, a to na své vlastní náklady, nejpozději do 2 měsíců od zapůjčení.

8 Povinnosti pořadatele, administrativa
Během soutěže zaznamenává zapisovatel (osoba pověřená pořadatelem soutěže) bodové zisky v jednotlivých
cvicích do hodnotících karet týmů dle pokynů rozhodčího a přepočítává je příslušným koeficientem. Po
skončení soutěže rozhodčí hodnotící karty spolu s výkonnostními knížkami zkontroluje a potvrdí svým
podpisem a razítkem. Originál hodnotící karty obdrží psovod na místě, kopie pořadatel do 14 dnů od skončení
soutěže doručí v předepsaném formátu (viz. www.obedience.cz) na adresu pověřeného člena výboru
Obedience CZ (lze i elektronicky). Do výkonnostních knížek se zaznamenává úspěšně složená zkouška (známka
V, VD, D), neúspěšně složená zkouška ”nehodnocen” a diskvalifikace z jakéhokoli důvodu.
Organizátor akce zašle 3 dny před konáním akce pověřenému členovi výboru (viz www.obedience.cz,
Kontakty) a delegovanému rozhodčímu (rozhodčím) startovní listinu.

Za konanou akci jsou odváděny poplatky v této výši:
20 Kč za každý tým, který je členem Klubu, který uhradil startovné bez ohledu na to, zda se akce zúčastnil.
100 Kč za každý tým, který není členem Klubu, který uhradil startovné bez ohledu na to, zda se akce zúčastnil.
Řádně vyplněná Výsledková listina (včetně hodnotících karet), která je ke stažení na klubovém webu, musí být
do 14 dní od skončení soutěže poslána v elektronické podobě pověřenému členovi výboru a zároveň
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předsedovi. Částku stanovenou na základě Výsledkové listiny převede organizátor akce do 14 dní od konání
akce na účet Klubu. Pokud tak neučiní, bude organizátorovi akce uložena sankce ve výši dvojnásobku
původního poplatku. Pokud tato sankce nebude do jednoho kalendářního měsíce od jejího uložení uhrazena,
nebudou další akce tohoto organizátora uznány za oficiální akce, tzn., že nebudou klubem delegováni rozhodčí
a zkoušky, na takovéto akci složené, nebudou týmům oficiálně uznány. Nebude-li do jednoho kalendářního
měsíce pověřeným členům klubu doručena Výsledková listina nebo nebude-li obsahovat všechny náležitosti
(viz vzor na klubovém webu v sekci Dokumenty), budou výsledky této soutěže anulovány. Dále nebudou další
akce tohoto organizátora uznány za oficiální akce, tzn., že, nebudou klubem delegováni rozhodčí a zkoušky, na
takovéto akci složené, nebudou týmům oficiálně uznány.

9 Hodnocení
Předvedení cviků obedience je hodnoceno takto:
0 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10
Celkové hodnocení:
Třída OB-Z
výborná
velmi dobrá
dobrá
Třída OB1

224 – 280 bodů
196 – méně než 224
140 – méně než 196

80 %
70 %
50 %

výborná
velmi dobrá
dobrá

224 – 280 bodů
196 – méně než 224
140 – méně než 196

80 %
70 %
50 %

256 – 320 bodů
224 – méně než 256
192 – méně než 224

80 %
70 %
60 %

256 – 320 bodů
224 – méně než 256
192 – méně než 224

80 %
70 %
60 %

Třída OB2
výborná
velmi dobrá
dobrá
Třída OB3
výborná
velmi dobrá
dobrá
Koeficienty:
Třída OB-Z
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Koeficient
2
3
3
3
3
3
3
3

Cvik
Odložení vleže ve skupině, 1 min, psovod v dohledu
Chůze u nohy
Odložení do lehu za chůze
Přivolání
Odložení do sedu za chůze
Vyslání do čtverce
Držení aportovací činky
Ovladatelnost na dálku
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9.
10.
Třída OB1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3
2
Koeficient
3
3
2
3
2
4
3
3
3
2

Skok přes překážku
Všeobecný dojem
Cvik
Odložení vleže ve skupině, 2 min, psovod v úkrytu
Chůze u nohy
Odložení do stoje za chůze
Přivolání
Odložení do sedu za chůze
Vyslání do čtverce
Aport
Ovladatelnost na dálku
Skok přes překážku
Všeobecný dojem

Třída OB2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koeficient
2
3
3
4
4
3
4
4
3
2

Cvik
Odložení vsedě ve skupině, 1 min, psovod v dohledu
Chůze u nohy
Odložení do stoje a do sedu za chůze
Přivolání se zastavením
Vyslání do čtverce
Směrový aport
Pachové rozlišování
Ovladatelnost na dálku
Aport se skokem přes překážku
Všeobecný dojem

Třída OB3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koeficient
3
2
3
3
4
4
3
3
3
4

Cvik
Odložení vsedě ve skupině, 2 min, psovod v úkrytu
Odložení vleže ve skupině, 4 min, psovod v úkrytu
Chůze u nohy
Odložení za pochodu – stůj, sedni, lehni
Přivolání
Vyslání do čtverce
Směrový aport
Aport přes překážku
Pachové rozlišování
Ovladatelnost na dálku

Pokud dva nebo více psů skončí se stejným počtem bodů, rozhoduje součet bodů získaných za cviky: chůze
u nohy, přivolání a vyslání do čtverce. Pokud je i po sečtení bodů výsledek roven, uvedené cviky se zopakují
(tyto připočítané body se však nezapisují do výkonnostní knížky).

10 Tituly
10.1 Šampion práce ČR – obedience
Tento titul je přiznáván Českomoravskou kynologickou unií (ČMKU) na základě čekatelství CACT.
CACT – čekatelství šampionátu práce se uděluje nejlepšímu jedinci plemene, který na soutěži se zadáváním
čekatelství CACT obdrží známku výborná nebo velmi dobrá ve třídě OB3. Res. CACT se uděluje druhému
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nejlepšímu jedinci plemene, který v dané soutěži obdržel známku nejhůře velmi dobrá ve třídě OB3. CACT a
Res. CACT není nárokový titul.
V případě plemen dělených do rázů dle velikosti nebo barvy srsti může být uděleno tolik CACT, kolik se na
výstavě zadává BOB.
Udělení titulu Šampion práce je podmíněno trojím získáním čekatelství CACT ČR ve třídě OB3 nejméně ve dvou
výcvikových sezónách, z toho minimálně jednou na mezinárodní, národní nebo republikové soutěži.
Udílení titulu Šampion práce ČR – obedience se řídí Řádem pro udělování titulů „ŠAMPION PRÁCE ČR“
vydaným ČMKU s platností od 1.1.2014. Přesné znění řádu naleznete na www.cmku.cz.

10.2 Mezinárodní obedience Šampion
Podmínky získání titulu „Mezinárodní šampion obedience“ jsou dané pravidly FCI.
Podmínkou přiznání tohoto titulu je:
a) průkaz původu psa vydaný FCI nebo členským subjektem FCI,
b) získání dvou ocenění CACIOB (Mezinárodní obedience šampion). Tato ocenění musí být získána ve
dvou různých zemích od dvou různých rozhodčích, nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den, se získaným
hodnocením „výborně“,
c) ocenění na FCI mezinárodní výstavě psů nejméně známkou „dobrá“ v jakékoliv třídě ve stáří psa
nejméně 15 měsíců, psi samci musí mít obě varlata sestoupena v šourku.

10.3 Klubový obedience šampion
Podmínkou pro udělení titulu je trojí získání známky výborná ve třídě OB3 na závodech alespoň od dvou
různých rozhodčích, přičemž dva z těchto závodů musí být pořádány Klubem. Termín pro získání třech ocenění
na známku výborná ve třídě OB3 není časově omezen.
Po předložení potvrzení o vykonaných zkouškách (výsledky zkoušek řádně zapsané do výkonnostní knížky
Obedience CZ) potvrdí klub titul vystavením osvědčení.
Titul Klubový obedience Šampion není nárokový a o jeho udělení rozhoduje výbor Klubu Obedience CZ.

10.4 Mistr České Republiky v obedience
Titul je zadáván nejúspěšnějšímu týmu, který splní limit pro úspěšně vykonanou zkoušku v nejvyšší třídě (tj.
získá 192 - 320 bodů). V případě, že v nejvyšší třídě žádný tým zkoušku nesplní, získává titul nejlepší tým se
splněnou zkouškou ve třídě nižší.
V ostatních třídách je zadáván titul „Vítěz třídy na MČR“.
Psovod musí žít na území nebo být občanem ČR. Pes s PP musí být zapsán v české plemenné knize nebo
pocházet z české chovatelské stanice, musí být označen čitelným tetováním nebo čipem. Pes bez PP musí žít
na území ČR a musí být označen čipem.
Tituly se zapisují do výkonnostní knížky Obedience CZ. Záznam musí být potvrzen buď razítkem Klubu
Obedience CZ a podpisem člena výboru, nebo razítkem nebo podpisem rozhodčího, kterého delegoval Klub
Obedience CZ.
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10.5 Mistr České Republiky plemene v obedienci
Mistrovství ČR Obedience různých plemen mohou být pořádány ve spolupráci s chovatelským klubem daného
plemene.

Schváleno výborem klubu dne 27. 2. 2015 s okamžitou platností.
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