
Kotcařský řád 
Závazné  podmínky MSKS - 

ZO č. 20701 

Kynologický klub Ostrava-Poruba 
 

1. Účastníci smluvního vztahu 
 

Majitel : Kynologický klub Ostrava-Poruba 
 

 
Uživatel : …………………………………………………………………… Číslo kotce/ů…………………………………………………………… 

2. Preambule: 

• Žádost o přidělení kotce se podává písemnou žádostí výboru KK. 

• Právo rozhodnout o přidělení kotce má pouze výbor Kynologického klubu (dále KK).  

• Pokud je kotec neobsazen ½ roku a má zájem o kotec jiný člen, musí se kotec uvolnit. 

3. Povinnosti uživatele 
 

 Udržovat čistotu a pořádek v přiděleném kotci. 

 Denně vynášet výkaly do plastových popelnic. Do popelnic patří pouze trus, chlupy, piliny – rovnoměrně do všech popelnic. 

  ( popelnice plnit pouze do 70% ). Konzervy je zakázáno házet do popelnic. 

 Při vykálení psa na přístupových cestách ke kotcům výkaly neprodleně odstranit do výše uvedených popelnic. 

 Je zakázáno venčit psy na cvičební ploše. 

 Pravidelně (minimálně jednou za 3 měsíce) desinfikovat kotec schválenými desinfekčními prostředky pro psy. 

Pravidelně 1x ročně (duben-srpen) desinfikovat kotec vápnem (vylíčit). 

 Udržovat v čistotě nádoby na krmení a napájení psa. 

 Krmivo pro psy (granule) skladovat pouze v dobře uzavíratelných nádobách, aby se k němu nemohli dostat hlodavci. 

 Neskladovat osobní věci v klubovně KK a ve veřejně přístupných prostorách kotců. 

 Pravidelně (minimálně jednou za 24 hodin) psa vyvenčit, nakrmit a napojit. 

 Udržovat v čistotě nářadí a prostory kolem kotců. Po zapůjčení je neprodleně vrátit na původní místo, jakož 

i jejich poškození či zničení nahlásit správci kotců. 

 Při odchodu dbát na řádné uzamčení kotce, včetně obou vstupních branek. 

 Velkou bránu u kotců vždy zavírat a při opuštění posledního vozidla i zamykat. 

 Zbytečně se nezdržovat v areálu kotců z důvodu zajištění nutného klidu pro psy a okolí. 

 Nepřijíždět auty až ke kotcům (využívat přilehlé parkoviště). Parkování na parkovišti v areálu kotců povolen kotcařům , 
rodinným příslušníkům v případě starosti o psy.  Vjezd do areálu  KK a kotců je povolen pouze k naložení a vyložení 
nákladu. 

 Předložit správci kotcu 1x ročně očkovací průkaz a to ve dvou termínech- 

DUBEN (psi očkovaní Říjen-Březen) a ŘÍJEN (psi očkovaní Duben-Září). 

 Nevyvádět psy z kotců bez vodítek a nenechat je volně pobíhat po areálu. Výjimku má pohyb štěnat bez obojku do stáří 10 
týdnů – zodpovědnost na majiteli štěněte. 

 Nevenčit psy na přístupové cestě ke kotcům. 

 Je nepřípustné zasahovat do elektrických rozvodů. A manipulace s otevřeným ohněm.  



       Nevytápět kotce elektrickými topnými tělesy. 

 Neplýtvat vodou a elektrickým proudem. 

 Informovat výbor KK o nedostatcích týkajících se kotců a nevhodného chování ostatních uživatelů, které 

jsou v rozporu se závaznými  podmínkami. 

 Provádět úpravy kotců pouze po projednání a schválení výborem KK. 
       Kotec poškozený vlastní vinou je povinen uživatel  opravit na vlastní náklady.      

 

            Termín  opravy poškozeného kotce určí výbor KK. 

 Před ustájením nového psa předložit pověřené osobě (správci kotců) očkovací průkaz proti vzteklině, psince, 

parvoviróze.. 

       Očkování proti kotcovému kašli není povinné, pouze doporučené 

       Nepředávat ani nevyměňovat kotec jiné osobě bez souhlasu výboru KK. 

 Po odebrání, nebo uvolnění kotce jej vrátit v pořádku, včetně klíčů od kotce i branky a to do 3 dnů. 

- Bude-li tato lhůta porušena, uživatel souhlasí s tím, že veškeré vnitřní zařízení kotce propadne KK. 

- Povinnost informovat s předstihem 1 měsíc o uvolnění kotce. 

 Při onemocnění psa o tomto neprodleně informovat pověřenou osobu (správce). 

- Ohlásit případné úmrtí psa, jeho příčinu a kotec vydesinfikovat. 

 Pouštět a vypínat vodu v zimních měsících mohou pouze pověřené osoby. 

 Při nedodržení některého z výše či níže uvedených bodů bude výbor postupovat takto: 

- Písemná výstraha 

- Okamžité ukončení užívání. 

 
       Kamerový systém slouží výlučně k interním potřebám. Je primárně určen k ochraně života a zdraví lidí a zvířat a majetku 
                    členů klubu, ale také pro případné spory mezi členy klubu jako důkazní prostředek. Je přísně zakázáno 
                    umísťovat nahrávky ze systému na sociální sítě nebo jiným způsobem prezentovat na veřejnosti mimo interní 
                    záležitosti klubu. 

 

Ve zvlášť závažných případech porušení závazných  podmínek může výbor KK okamžitě ukončit užívání 

kotce  i bez jakékoliv předchozí výstrahy. 

Služba -Úklid 

• Dle rozpisu minimálně dvakrát týdně v rozmezí 3-4 dny zamést chodbu v kotcích, vymést a spláchnout odpadové 

kanály a provést o tomto zápis. 

- Kanály je nutné vymetat opačným směrem od záchytných mřížek, aby se neucpávaly, odpad vyhodit do popelnic. 

- Lopaty a smetáky jsou k dispozici v každé části kotců. 

• V zimních měsících, pokud bude v kanálech sníh a led si každý uživatel  vyčistí kanál před svým kotcem sám. 

- V případě nesplnění úklidu dle rozpisu, je povinen uklidit následující 2 týdny. V případě nedodržení 2 týdnů úklidu 
navíc následuje sankce – výstraha. 

- Výjimku je nutno nahlásit předem pověřené osobě (správci) – (akce, dovolená, nemocenská...). 

Nevymetat chlupy, výkaly, hobliny a slámu z kanálu na trávník před kotce, ale vždy nabrat na lopatu a vynést do popelnic.  

  4.Povinosti Kynologického klubu 

 

 Umožnit uživateli volný vstup do areálu kotců. Přístup do kotců bez povinnosti nahlášení výboru je povolen „ kotcařům, 
kotcařům s návštěvou, rodinným příslušníkům kotcařů. 

 Umožnit uživateli  odběr vody pro čištění kotců a napájení psa (s výjimkou zimního období). 

 Umožnit uživateli  odběr elektrické energie k nutnému osvětlení prostor a odběru el.energie k nutným opravám v 

kotcích. 

 Kotcařské schůze budou dle potřeby. 



Tyto výše uvedené závazné podmínky jsou normativem MSKS – ZO č. 20701 – 

Kynologický klub Ostrava-Poruba a účastníci smluvního vztahu jsou povinni jej dodržovat. 

Tento normativ vstupuje v platnost dnem podpisu tohoto řádu 

 a po předložení očkovacího průkazu. 

Další ujednání  viz.členské závazky. 

 
 
 

  V Ostravě dne: 

………………………………………………… …………………………………………........  

  Majitel                                              Uživatel 


