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Čl. III. Podmínky pro jmenování rozhodčích
Příprava čekatelů:
c) Během přípravného období se čekatel nejméně 6x zúčastní hospitace na výstavách nebo na
bonitacích (mimo bonitace individuální), v kruhu příslušného plemene/plemen, na akcích pořádaných
členskými subjekty ČMKU. Čekatel si sám domluví hospitaci s pořádající organizací. U jednoho
rozhodčího může v jeden den na jedno plemeno nebo více plemen hospitovat 1 čekatel, druhý
čekatel na další plemeno nebo plemena pouze se souhlasem rozhodčího. Souhlas rozhodčího je
požadován i v případě, kdy má rozhodčí 3 posoudit více než 90 psů. Právem rozhodčího je hospitanta
odmítnout. Čekatel musí být přítomen po celou dobu posuzování plemene. Pokud je na rozhodčího
přihlášeno 90 a více psů, hospitovat u něj nelze.

IV. Podmínky rozšíření kvalifikace rozhodčích
1) Rozšiřování kvalifikace postupně po jednotlivých plemenech
e) Povinná je nejméně jedna výstava nebo bonitace (mimo bonitace individuální) pořádaná klubem v
ČR nebo SR. Pokud čekatel požádá český klub o hospitaci, má klub povinnost čekateli hospitaci
umožnit v případě, že jsou splněny všechny podmínky dané řádem. Hospitovat je možné u zkušených
rozhodčích s aprobací na dané plemeno. V případě zahraničního rozhodčího (mimo slovenských
rozhodčích) si čekatel vyžádá na ČMKU hospitační list v angličtině nebo v němčině. V zahraničí lze
hospitovat pouze s písemným souhlasem ČMKU (předsedy KR). Čekatel si sám domluví hospitaci s
pořádající organizací. U jednoho rozhodčího může v jeden den na jedno plemeno nebo více plemen
hospitovat 1 čekatel, druhý čekatel na další plemeno nebo plemena pouze se souhlasem rozhodčího.
Souhlas rozhodčího je požadován i v případě, kdy má rozhodčí posoudit více než 90 psů. Právem
rozhodčího je hospitanta odmítnout. Čekatel musí být přítomen po celou dobu posuzování plemene.
Pokud je na rozhodčího přihlášeno 90 a více psů, hospitovat u něj nelze. V případě hospitací na
oblastních a krajských výstavách musí být přihlášeno nejméně 5 jedinců plemene, na které se
hospituje.

Závěrečné zkoušky při rozšíření kvalifikace rozhodčích podle bodu 1)
e)Praktická zkouška (třetí hospitace) se uskuteční na výstavě se zadáváním CAC nebo bonitaci (mimo
bonitace individuální) v ČR. V případě hospitací/skládání zkoušky na oblastních a krajských výstavách
musí být přihlášeno nejméně 5 jedinců plemene, na které se skládá praktická zkouška. Pokud je na
rozhodčího přihlášeno 90 a více psů, hospitovat a skládat praktickou zkoušku u něj nelze .
Zkoušejícím je rozhodčí z ČR, který plemeno na určené výstavě/bonitaci posuzuje a který musí být
předem o zkoušce informován. Zkoušku si s pořadatelem výstavy/bonitace a zkoušejícím rozhodčím
domluví čekatel a termín a místo zkoušky nahlásí písemně nebo e-mailem nejméně 5 týden předem
ČMKU a chovatelskému klubu/klubům které plemeno zastřešují. Na výstavě/bonitaci, na které je

zkoušen, nemůže čekatel rozšiřující si aprobaci vystavovat nebo posuzovat. Na plemeno, na které
probíhá zkouška, nemůže být povolena hospitace dalšímu čekateli. Na čekatele, který skládá
praktickou zkoušku je pohlíženo jako na čekatele a vztahují se na něj stejná pravidla. U jednoho
rozhodčího může v jeden den na jedno plemeno nebo více plemen hospitovat nebo skládat zkoušky 1
čekatel, druhý čekatel na další plemeno nebo plemena pouze se souhlasem rozhodčího.
2) Podmínky pro jmenování skupinovým rozhodčím:
d) Po dokončení páté skupiny může být čekatel současně vzděláván pro více než dvě skupiny.
Vzdělávání pro první skupinu trvá nejméně dva roky. V dalších skupinách může vzdělávání
proběhnout v jednom roce. V tomto období musí rozhodčí absolvovat nejméně jednu hospitaci na
určená plemena z dané skupiny na výstavě se zadáváním CAC nebo bonitaci (mimo bonitace
individuální). Čekatel si sám domluví hospitaci s pořádající organizací. U jednoho rozhodčího může v
jeden den na jedno plemeno nebo více plemen hospitovat 1 čekatel, druhý čekatel na další plemeno
nebo plemena pouze se souhlasem rozhodčího. Souhlas rozhodčího je požadován i v případě, kdy má
rozhodčí posoudit více než 90 psů. Právem rozhodčího je hospitanta odmítnout V jeden den může
čekatel vzdělávající se jako skupinový rozhodčí hospitovat maximálně na 5 plemen a musí být
přítomen po celou dobu posuzování plemene. Pokud je na rozhodčího přihlášeno 90 a více psů,
hospitovat u něj nelze. V případě hospitací na oblastních a krajských výstavách musí být přihlášeno
nejméně 5 jedinců plemene, na které se hospituje.

f) Zkouška čekatelů se musí skládat z teoretické zkoušky pro danou skupinu plemen a praktické
zkoušky pro jedno plemeno nebo více plemen ze skupiny. Teoretické zkoušky je možné dělat
postupně. Aprobace na plemena ve skupině může být přiznána až po absolvování teoretické zkoušky
na celou skupinu a praktické zkoušky. Praktické zkoušky se uskutečňují na výstavě se zadáváním CAC
v ČR nebo bonitaci (mimo bonitace individuální). Zkoušejícím je rozhodčí z ČR, který
plemeno/plemena na určené výstavě/bonitaci posuzuje a který musí být předem o zkoušce
informován. Zkoušku si s pořadatelem výstavy a zkoušejícím rozhodčím domluví čekatel a termín a
místo zkoušky nahlásí písemně nebo e-mailem nejméně týden předem ČMKU a chovatelskému
klubu/klubům které plemeno zastřešují. Na výstavě, na které je zkoušen, nemůže čekatel rozšiřující si
aprobaci vystavovat nebo posuzovat. Na plemeno, na které probíhá zkouška, nemůže být povolena
hospitace dalšímu čekateli. V případě neúspěchu na teoretické i praktické zkoušce může být čekatel s
odstupem ½ roku opakovaně přezkoušen a to pouze 2x (základní zkouška + 2x zkouška opravná). Na
čekatele, který skládá praktickou zkoušku je pohlíženo jako na hospitujícího čekatele a vztahují se na
něj stejná pravidla. U jednoho rozhodčího může v jeden den na jedno plemeno nebo více plemen
hospitovat nebo skládat zkoušky 1 čekatel, druhý čekatel na další plemeno nebo plemena pouze se
souhlasem rozhodčího. Souhlas rozhodčího je požadován i v případě, kdy má rozhodčí posoudit více
než 90 psů. Právem rozhodčího je hospitanta odmítnout. Pokud je na rozhodčího přihlášeno 90 a více
psů, skládat zkoušku u něj nelze. V případě skládání zkoušky na oblastních a krajských výstavách musí
být přihlášeno nejméně 5 jedinců plemene, na které se zkouška skládá.

3) Podmínky pro jmenování univerzálním rozhodčím:
Podmínky pro jmenování univerzálním rozhodčím:
d) V průběhu přípravy ve skupinách FCI, pro které nemá aprobaci, musí čekatel absolvovat nejméně
jednu hospitaci na určená plemena z dané skupiny na výstavě se zadáváním CAC nebo bonitaci (mimo
bonitace individuální). Plemena určuje ČMKU. Čekatel si sám domluví hospitaci s pořádající
organizací. U jednoho rozhodčího může v jeden den na jedno plemeno nebo více plemen hospitovat
1 čekatel, druhý čekatel na další plemeno nebo plemena pouze se souhlasem rozhodčího. Souhlas
rozhodčího je požadován i v případě, kdy má rozhodčí posoudit více než 90 psů. Právem rozhodčího
je hospitanta odmítnout. V jeden den může čekatel vzdělávající se jako univerzální rozhodčí
hospitovat maximálně na 10 plemen, u plemene musí být po celou dobu posuzování. Pokud je na
rozhodčího přihlášeno 90 a více psů, hospitovat u něj nelze. V případě hospitací na oblastních a
krajských výstavách musí být přihlášeno nejméně 5 jedinců plemene, na které se hospituje.
f) Zkouška čekatele se musí skládat z teoretické zkoušky pro danou skupinu plemen a praktické
zkoušky. Plemena pro praktickou zkoušku budou určena při zkoušce teoretické. Teoretické zkoušky je
možné dělat postupně. Aprobace na plemena ve skupině může být přiznána až po absolvování
teoretické zkoušky na celou skupinu a praktické zkoušky. Praktické zkoušky se uskutečňují na výstavě
se zadáváním CAC v ČR nebo na bonitaci (mimo bonitace individuální). Pokud je na rozhodčího
přihlášeno 90 a více psů, hospitovat u něj nelze. V případě hospitací na oblastních a krajských
výstavách musí být přihlášeno nejméně 5 jedinců plemene, na které je skládána zkouška. Zkoušejícím
je rozhodčí z ČR, který plemeno/plemena na určené výstavě/bonitaci posuzuje, a který musí být
předem o zkoušce informován. Zkoušku si s pořadatelem výstavy a zkoušejícím rozhodčím domluví
čekatel a termín a místo zkoušky nahlásí písemně nebo e-mailem nejméně týden předem ČMKU a
chovatelskému klubu/klubům které plemeno zastřešují. Na výstavě, na které je zkoušen, nemůže
čekatel vystavovat nebo posuzovat. Na plemeno, na které probíhá zkouška, nemůže být povolena
hospitace dalšímu čekateli. V případě neúspěchu na teoretické i praktické zkoušce 7 může být
vzdělávající se rozhodčí s odstupem ½ roku opakovaně přezkoušen a to pouze 2x (základní zkouška +
2x zkouška opravná).

