
Pokyny k přihlášení na zkoušky pořádané RKCZ 

Přihlášku na zkoušky podává majitel psa, nikoli vůdce. Majitel přihlášeného psa ručí souhlasem 

na elektronické přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu 

známa ustanovení řádu, a že ručí za škody způsobené jeho psem i v případě, že si jej nechá        
na zkouškách předvést jinou osobou (vůdcem psa). Přihlášení je možné vždy až po zveřejnění 

propozic na webu Retriever klubu CZ u příslušné zkoušky v kalendáři akcí. Nezbytnou součástí 

přihlášky je doklad o úhradě startovného, bez tohoto dokladu nemůže být přihláška přijatá         
a přihlášení nebudou zařazeni na startovní listinu. Pokud je majitel psa členem klubu, přikládá   
k přihlášce aktuální členský průkaz, který si může stáhnout na členské sekci webu. Odesláním 

přihlášky zároveň majitel i vůdce potvrzují, že propozice četl, jsou jim známé veterinární             
a všeobecné podmínky, je jim znám zkušební řád a budou se jím řídit. 

Poplatky za zkoušky pořádané v roce 2023

druh zkoušky poplatek člen poplatek nečlen 

OVVR 500 Kč 800 Kč

KPZ 800 Kč 1 200 Kč 

KZVP 800 Kč 1 200 Kč 

KLZ 1 100 Kč 1 500 Kč 

KVZPR 1 700 Kč 2 200 Kč 

KZPR 1 700 Kč 2 200 Kč 

SZR 1 700 Kč 2 200 Kč 

MSR 1 700 Kč 2 200 Kč 

MFTR,NFTR 2 800 Kč 2 800 Kč 

WT    700 Kč 1 000 Kč

Poplatky hrazené v hotovosti při prezenci na zkouškách:  

Poplatek za zvěř 200,-- a za honitbu100,-- na jednodenních zkouškách (celkem 300,-) 

Poplatek za zvěř 400,-- a za honitbu 100,-- na dvoudenních zkouškách (celkem 500,-)  

Jediný účet vedený v českých korunách, na který se hradí poplatky za zkoušky je 

2900706251/2010 

 Účastníci ze zahraničí můžou hradit po domluvě s výcvikářem (vycvikar@rkcz.cz) poplatek v 

EURO na účet vedený v EURO, avšak pouze za předpokladu, že platba je zaslaná jako SEPA 

nebo v případě jiného druhu zahraniční platby jsou ze strany plátce nastaveny poplatky 

OUR!!! Pokud bude zaslána jinak, budou bankovní poplatky účtované spolku vybrány od 

účastníka v hotovosti při prezenci. 


