Dodatek
k zápisu z jednání odborné kynologické komise generálního ředitele HZS ČR
MV-generální ředitelství HZS ČR - Praha, 20. října 2014
Při formální úpravě textu zápisu se nedopatřením smazala část textu v bodě 4)
Připomínky k provádění atestačních zkoušek, uvedeno níže.
• komise se shodla, že pro lepší komunikaci účastníků atestů a dalších zúčastněných jako
jsou členové zkušební komise a členové OKK, budou jim zasílány informace
o připravovaných akcí současně s informacemi pro účastníky. V té souvislosti bylo také
zmíněno, že by bylo vhodné při zasílání informací kynologům z profesionálních sborů,
současně odeslat informace jejím vysílajícím složkám (MP, PČR, HZS apod.).

Vzhledem k tomu je úplně znění bodu č. 4) následující:
4)

Připomínky k provádění a organizaci atestačních zkoušek

Předseda komise zmínil v souvislosti s danou problematikou historické souvislosti a
uvedl hlavní důvody vzniku atestů. Následně se komise po proběhlé diskuzi shodla, že:
•
•

•
•

•

Zapsal:
Schválil:

současný prováděcí předpis ke kynologickým atestačním zkouškám je plně
vyhovující. Předpis obsahuje všechny potřebné náležitosti a je pro zajištění
plnohodnotných zkoušek dostačující.
v záležitosti vyřazení z další možnosti po třech neúspěšných pokusech bylo
konstatováno, že by se měl klást větší důraz při potvrzování odborné připravenosti
psa a psovoda vysílající organizací při potvrzování přihlášek. V této souvislosti
předseda OKK uvedl, že dojde k revizi deklarovaných požadavků na žadatele o
atest od vysílajících organizací.
bylo konstatováno, že ze strany PČR stále vázne nasazování atestovaných
kynologů ve specializaci – P pro pátrání po pohřešovaných osobách v terénu.
komise se shodla, že pro lepší komunikaci účastníků atestů a dalších zúčastněných
jako jsou členové zkušební komise a členové OKK, budou jim zasílány informace
o připravovaných akcí současně s informacemi pro účastníky. V té souvislosti bylo
také zmíněno, že by bylo vhodné při zasílání informací kynologům
z profesionálních sborů, současně odeslat informace jejím vysílajícím složkám
(MP, PČR, HZS apod.).
byl zmíněn případ agresivního chování psa při konání kynologických atestačních
zkoušek ve specializaci S-sutinové vyhledávání. Konkrétně se jedná o kynologa
Štracha se psem Gryson MI-JI, č. atestu MV-04/2011. Tento žadatel o atest bude
vyzván o znovu doložení odborné způsobilosti a připravenosti psa dle pokynu č.
48.
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Gustav Hotový

