
 
 

Postup při vyřizování žádosti o zařazení psovoda do kategorie paragility: 

I. Žadatel, který byl ke dni 31. března 2019 již dříve zařazen do kategorie na PAWC 

zašle na adresu předsedy KAČR (viz níže bod II., odst. 1.) vyplněnou „Žádost psovoda o zařazení 

do kategorie paragility dle současného zařazení v PAWC“ - tento formulář je volně ke stažení na webu 

KAČR. KAČR se domluví s psovodem na vyznačení kategorie paragility ve výkonnostním průkazu. 

II. Žadatel, který k 1. dubnu 2019 nebyl dosud zařazen do kategorie paragility: 

Žadatel o zařazení do kategorie paragility (dále jen „psovod“) vyplní „Žádost psovoda o zařazení do 
kategorie paragility dle výsledku přezkumu“ - volně ke stažení na webu KAČR, a tuto zašle na adresu: 
Daniela Kuncová, Lipová 117, Slavičín, 763 21, popř. naskenovanou s vlastnoručním podpisem 
na e-mail: kuncova.daniela@seznam.cz 

1. Psovod si zajistí vyplnění formuláře „Potvrzení zdravotního stavu“ svým ošetřujícím 

lékařem (obvodním, specialistou apod.). - obdrží po zaslání žádosti od KAČR 

2. Psovod si zajistí výpis ze své lékařské dokumentace v souvislosti se zdravotním 

handicapem, pro který žádá o zařazení do kategorie paragility. 

3. Psovod pořídí nahrávku videa (na CD, DVD, flash disk) svých nejméně 3 běhů agility 

(nezáleží na soutěži - jumping, agility, hra, může být i trénink). 

4. Psovod zašle doporučeným dopisem na adresu smluveného lékaře: osobně i lékařem 

vyplněné a podepsané Potvrzení zdravotního stavu, výpis ze zdravotní dokumentace 

a nahrávku videí na přenosném nosiči. 

5. Pověřená osoba KAČR bez prodlení po obdržení výsledku od smluveného lékaře 

informuje psovoda, domluví se s ním na vyznačení kategorie paragility ve výkonnostním 

průkazu, jehož součástí bude i výtisk protokolu o zařazení do kategorie potvrzený 

smluveným lékařem. 

6. Pověřená osoba KAČR zajistí vyznačení příslušné kategorie paragility psovoda do 

kacr.info. 

7. KAČR proplatí smluvenému lékaři fakturu za jeho úkony při zařazení psovoda do kategorie 

paragility. Vyplnění formuláře a výpis ze zdravotní dokumentace u svého (ošetřujícího nebo 

odborného) lékaře, příp. pořízení nahrávky videí a poštovné si hradí psovod ze svého. 

8. Při jakýchkoliv dotazech či nejasnostech kontaktujte Komisi pro Paragility:  


