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CO SE VŠECHNO ZMĚNILO? 
Výstavní řád 
- změny formální, např. úprava 
češtinářská 
- změny faktické, týkající se rozhodčích, 
pořadatelů a také vystavovatelů 
 

Řád pro jmenování rozhodčích 
-změny formální, např. úprava češtinářská 
-změny faktické v přípravě začínajících 
čekatelů, při rozšiřování aprobací atd. 
 
Šampionáty 
-změny formální, např. úprava češtinářská 
-změna podmínek u plemen podle FCI 
podřízených zkouškám. 
Ještě se bude měnit Zápisní řád ČMKU 



VÝSTAVNÍ ŘÁD-TITULY 

Třída čestná 
V1 z třídy čestné na klubových a speciálních 
výstavách postupují do soutěže o BOB a BOS. 
 
Speciální výstava 
Nově se mohou zadávat tituly: Vítěz speciální 
výstavy mladých (oba CAJC) a Vítěz speciální 
výstavy veteránů (oba V1 z třídy veteránů). 
 
 POZOR-NEZÁLEŽÍ NA TOM, CO JE 
UVEDENO V PROPOZICÍCH, TITULY BY 
SE, POKUD NA TO DANÝ JEDINEC MÁ, 
MĚLY ZADÁVAT VŽDY! 

 



VÝSTAVNÍ ŘÁD-TITULY 

Nejlepší dospělý pes a fena plemene – do soutěže nastupují 
V1 CAC z třídy otevřené, mezitřídy, pracovní a vítězů /šampionů . 
Nepostupuje V1 z třídy čestné, ten soutěží až o BOB a BOS. Titul 
se zadává na výstavách, kde se nezadává jiný tomu odpovídající 
titul (např. CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy). 



VÝSTAVNÍ ŘÁD - TITULY 

Klubový vítěz 

Pokud je titul Klubový vítěz 
vázán na členství v klubu a 
titul neobdrží jedinec první   
v pořadí, postupuje           
do soutěže o BOB  jedinec, 
který se umístil jako první 
(např. nejlepší dospělí 
jedinci), oba CAJC a oba V1 
z třídy veteránů a oba V1 z 
třídy čestné. 

 



TŘÍDA MIMO KONKURENCI 

V této třídě je možné 
vystavit psy bez nároku 
na klasifikaci. 

Rozhodčí vypracuje 
výstavní posudek a 
stanoví pořadí.  Třída 
mimo konkurenci může 
být otevřena na 
klubových a speciálních 
výstavách. 

 



VELKÁ NÁRODNÍ CENA BYLA ZRUŠENA 



VÝSTAVNÍ ŘÁD čl.9 - ROZHODČÍ 
Při posuzování v zahraničí nemusí 
být u ČMKU vyžádáni rozhodčí 
uvedení   v FCI Judges Directory, 
rozhodčí skupinoví a rozhodčí pro 
všechna plemena. Ostatní rozhodčí 
vyžádáni být musí. Pokud to 
nezajistí pořadatel, je povinností 
rozhodčího souhlas vyžádat.  

Mění se postavení hlavního 
rozhodčího. Poradu rozhodčích 
vede   v případě, že si to přeje 
pořadatel. Stále platí, že hlavní 
rozhodčí podává zprávu ČMKU. 
Zpráva je zaměřena na čekatele a 
protesty. Hodnocení výstavy se 
nedělá. Formulář je k dispozici na 
webu ČMKU. 



VÝSTAVNÍ ŘÁD čl.9 - ROZHODČÍ 

Rozhodčí má právo zakázat při 

posuzování používání stahovacích 

obojků bez zarážky a krmení 

pamlsky. 

Rozhodčí nesmí přihlásit psa, který 

je veden pod jeho jménem na 

výstavu, kde je ve funkci 

rozhodčího. Vypadlo ustanovení 

říkající, že se to vztahuje na den, 

kdy rozhodčí posuzuje.  

Hromadné nebo individuální 

bonitace, svody, výběry do chovu 

atd. na mezinárodních, národních, 

oblastních/krajských výstavách 

nesmí rozhodčí, který na dané 

výstavě posuzuje, posuzovat. 

Samostatných výstav pořádaných 

klubem (klubová, speciální) se toto 

ustanovení netýká.  



VÝSTAVNÍN ŘÁD čl.10- POSUZOVÁNÍ 

Na národních a 

mezinárodních výstavách, 

je-li na rozhodčího 

přihlášeno více než 80 psů, 

nemusí být psány výstavní 

posudky. Tuto možnost je 

pořadatel povinen zveřejnit 

v propozicích. 



VÝSTAVNÍ ŘÁD čl.14 
PRÁVA A POVINNOSTI VYSTAVOVATELE 

Vystavovatelé jsou odpovědní 
za blaho psů. Je zakázáno 
vystavovat psa situaci, která by 
mohla ohrozit jeho zdraví nebo 
blaho, jako např. ponechat jej 
ve vozidle za mimořádného 
vedra nebo zimy, resp. chovat 
se k němu hrubým způsobem. 
Porušení tohoto nařízení bude 
mít za následek vyloučení z 
dané i následujících výstav.  

 

 

V žádném případě se 
vystavovatel nesmí stýkat 
s rozhodčími, kteří mu budou na 
dané výstavě posuzovat psy. 
Ustanovení se vztahuje i na 
pracovníky ve výstavním kruhu 
a handlery . 

 



ŘÁD PRO JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH 

Snahou bylo řád 
zjednodušit, vyhnout se   
v rámci možností 
formálním přístupům             
a hlavně řád dát co 
nejvíce do souladu           
s předpisy FCI. Zrušila se 
„instituce“ garantů a 
konzultantů a posílila se 
úloha klubových akcí 
(bonitací a klubem 
pořádaných výstav) při 
výchově rozhodčích. 



ŘÁD PRO JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH čl.III 
PODMÍNKY PRO JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH 

Základní požadavky- výjimku může  

P ČMKU povolit v počtu plemen 
(maximálně 3), na která uchazeč 
může začínat. Musí se jednat o 
příbuzná plemena z jedné skupiny 
FCI. 

Hospitovat lze na CAC výstavách        
a bonitacích ( mimo bonitace 
individuální) pořádaných ČMKU 
nebo členským subjektem ČMKU. 
Povinná je nejméně jedna CAC 
výstava pořádaná klubem (klubová, 
speciální) nebo bonitace( mimo 
bonitace individuální). 

Příprava čekatele probíhá od 
absolvování přijímací zkoušky 
po jmenování minimálně 1 rok, 
maximálně 3 roky. 

 

 



PRAVIDLO PRO HOSPITACE 
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. 

Pokud čekatel požádá český klub o hospitaci, má klub povinnost 
čekateli hospitaci umožnit v případě, že jsou splněny všechny 
podmínky dané řádem. 

Toto ustanovení platí obecně nejen u začínajících 
rozhodčích, ale i u těch, kteří si rozšiřují aprobaci     

nebo skládají praktickou zkoušku ! 



 
 

PODMÍNKY PRO ROZŠÍŘENÍ 
KVALIFIKACE ROZHODČÍCH 

 
 

 

Jsou tři způsoby rozšiřování 
aprobace. 

1) Po jednotlivých plemenech  

 na základě tří hospitací 

2) Jako skupinový rozhodčí       
na základě jedné hospitace                 
na vybraná plemena               
ze skupiny               

3) Jako rozhodčí pro všechna 
plemena 

 



PODMÍNKY PRO ROZŠIŘOVÁNÍ 
APROBACÍ -1) 

Další rozšiřování aprobací lze povolit rozhodčímu, který od data jmenování  
posoudil nejméně 3 výstavy, z toho nejméně jednu výstavu pořádanou 
klubem nebo bonitaci  ( mimo bonitace individuální) pokud je klub pořádá. 
Rovněž bude hodnoceno posuzování v uplynulém období, zejména po stránce 
odborné, morální a etické. 

Původní požadavek zněl: posuzuje nejméně 2 roky, posoudil  nejméně 5 výstav z 
toho 3 výstavy s CAC 

 



PODMÍNKY PRO ROZŠIŘOVÁNÍ 
APROBACÍ -1) 

Získání aprobace je podmíněno minimálně 
trojí hospitací na výstavě nebo na bonitaci 
(mimo bonitace individuální), přičemž třetí 
hospitace je zároveň praktickou zkouškou. 

Povinná je nejméně jedna výstava nebo 
bonitace ( mimo bonitace individuální) 
pořádaná klubem v ČR nebo SR. 

KR neurčuje rozhodčí, u kterých má hospitace 
proběhnout, ani, mimo výše uvedeného 
požadavku, typy výstav. Podmiňuje-li ale 
podobným způsobem klub souhlas s 
rozšířením aprobace, může mu být vyhověno. 

Rozšiřování je možné pro 3 plemena v jeden 
den při tom, že posuzování plemene v daném 
kruhu je dokončeno. 



PODMÍNKY PRO ROZŠIŘOVÁNÍ 
APROBACÍ -1) – PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 
Základní přístup: 
1)dvě hospitace 
2)teoretická zkouška 
3)praktická zkouška (třetí 
hospitace) 
 
Praktická zkouška (třetí 
hospitace)   se uskuteční  na 
výstavě se zadáváním CAC nebo 
bonitaci  (mimo bonitace 
individuální) v ČR. 
Zkoušejícím je rozhodčí z ČR, 
který plemeno na dané 
výstavě/bonitaci posuzuje a který 
musí být předem o zkoušce 
informován. 
 

 

Ostatní podmínky – info           
pro ČMKU a chovatelský klub     
a dohoda s pořadatelem 
zůstaly stejné. 

V případě neúspěchu může být 
čekatel s odstupem ½ roku 
opakovaně přezkoušen a to 
pouze 2x  (základní zkouška + 
2x zkouška opravná). 

 



PODMÍNKY PRO ROZŠIŘOVÁNÍ 
APROBACÍ -2) – SKUPINOVÝ ROZHODČÍ 

Než bude rozhodčímu povoleno připravovat se na celou skupinu 
FCI, musí P ČMKU na základě návrhu KR vyhodnotit jeho způsob 
posuzování a vyžádat si vyjádření chovatelských klubů z dané 
skupiny s termínem dodání 30 dnů. Seznam rozhodčích 
žádajících o zařazení do programu pro skupinové rozhodčí bude 
zveřejněn k připomínkování po dobu 30 dnů na webu ČMKU. 
ČMKU má právo rozhodnout, zda si přeje zařadit rozhodčího 
jako čekatele do programu pro skupinové rozhodčí.  

Rozhodčí může požádat o vzdělávání na skupinového rozhodčího           
pro skupinu, pokud je rozhodčím po dobu nejméně čtyř let, 
přičemž musí být rozhodčím nejméně pro tři plemena z dané 
skupiny. V průběhu těchto let musel nejméně pětkrát posuzovat 
plemena, na která má aprobaci. 

 



PODMÍNKY PRO ROZŠIŘOVÁNÍ 
APROBACÍ -2) – SKUPINOVÝ ROZHODČÍ 

Čekatelé v prvních pěti 
skupinách musí zvážit, že 
nemohou být vzděláváni ve více 
než jedné skupině současně. 

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). 

 



PODMÍNKY PRO ROZŠIŘOVÁNÍ 
APROBACÍ -2)- ZKOUŠKY 

Teoretické zkoušky se skládají  
postupně po absolvování 
hospitací. Je jen na rozhodčím, 
na kolik plemen bude chtít 
teoretickou zkoušku najednou 
absolvovat. 

Pro praktickou zkoušku určí KR 
několik vybraných plemen           
ze skupiny. 

 

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. 

 



PODMÍNKY PRO ROZŠIŘOVÁNÍ 
APROBACÍ -3) – ALL BREED JUDGE 

O vzdělávání na rozhodčího pro všechna 
plemena může požádat rozhodčí který:  

Posuzuje minimálně 5 skupin FCI, přičemž 
nejméně jedna z nich je skupinou klíčovou 
(klíčové skupiny jsou sk.1, 2, 3 a 9). 

Jednu celou skupinu FCI posuzuje 
minimálně 10 let. 

V průběhu přípravy musí ve skupinách 
FCI, pro které nemá aprobaci, na základě 
jedné hospitace získat aprobaci v každé 
minimálně na 3 plemena. Plemena určuje 
ČMKU. 
Přiznání aprobací v tomto případě 
potvrzuje FCI. 



PRÁVA A POVINNOSTI 
ROZHODČÍCH 

Každý rozhodčí pro posuzování 
exteriéru psů z kterékoliv členské 
organizace FCI vykonává důležitou 
službu pro mezinárodní společenství 
majitelů a chovatelů psů. Jeho 
vystupování by tedy mělo být 
důstojné a bezvadné, ať už při 
posuzování nebo v soukromém 
životě.  

Práva a povinnosti byla převzata z 
řádu FCI. Je rozumné si je přečíst. 



CO SMÍME A CO NE 

Rozhodčí se nikdy nesmí dostavit pozdě k posuzování, ani opustit výstaviště před splněním 

povinností, které mu byly uloženy. 

Rozhodčí by neměl kritizovat práci jiného rozhodčího. 

V žádném případě si rozhodčí nesmí vynucovat delegaci. 

 Rozhodčím není dovoleno před posuzováním ani během něj nahlížet do katalogu výstavy.  

V kruhu se rozhodčí musí chovat bezvadně a prohlížet všechny psy bez rozdílu. Měl by být 

oblečen střízlivě a způsobem odpovídajícím podmínkám a povinnostem a vždy vystupovat 

korektně a zdvořile. 

Rozhodčí nesmí přihlásit psa na výstavu, kde posuzuje, ani na této výstavě psa předvádět. 

Partner, jakýkoli člen nejbližší rodiny nebo jakákoli osoba žijící ve společné domácnosti s 

rozhodčím může přihlásit nebo předvádět na výstavě psa plemene, které tento rozhodčí v 

daný den výstavy neposuzuje.  

Pes předváděný rozhodčím na výstavě, kde tento rozhodčí neposuzuje, musí pocházet z 

jeho chovu, nebo musí být ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví daného rozhodčího, jeho 

partnera, člena jeho nejbližší rodiny, nebo osoby žijící ve společné domácnosti s rozhodčím  

Rozhodčí se za žádných okolností nesmí společensky stýkat, ani bydlet u vystavovatelů, 

kteří u něj budou vystavovat. Rozhodčí tak může učinit až po ukončení svých povinností na 

výstavě 



PŘIJETÍ POZVÁNÍ 
Rozhodčí pro posuzování exteriéru psů smí posuzovat psy pouze na výstavách pořádaných 

FCI-NO, nebo kluby přidruženými k FCI-NO. Rozhodčímu pro posuzování exteriéru psů je 

zakázáno posuzovat na 8 událostech neuznaných FCI s výjimkou případů, kdy jsou tyto 

výstavy pořádány zeměmi, které nespadají pod jurisdikci FCI (jiné než členské země nebo 

smluvní partneři). V tomto případě však musí obdržet povolení od FCI-NO země svého 

trvalého bydliště.  

Po obdržení pozvání k posuzování v zemi mimo zemi svého trvalého pobytu se musí 

rozhodčí řádně ujistit, že výstava spadá pod záštitu FCI, nebo je pořádána organizací 

uznanou FCI 

Rozhodčí nesmí za žádných okolností na žádné výstavě souhlasit s posouzením plemene, 

pro které není schválen svojí národní organizací. Totéž platí pro posuzování na úrovni 

soutěží 

Všichni rozhodčí se musí za všech okolností řídit standardy plemen FCI.  

Je absolutně zakázáno, aby rozhodčí účtoval dvakrát náhrady jakýchkoliv výdajů spojených 

s posuzováním. Pokud se zjistí, že rozhodčí požadoval náhrady dvakrát, bude svojí FCI-NO 

přísně potrestán  

 Povinnosti a práva rozhodčích jsou zařazeny i ve Výstavním řádu ČMKU a FCI 



 KÁRNÉ POSTIHY ROZHODČÍCH 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 

 Rozhodčí, který jakýmkoliv způsobem 
porušuje kynologické předpisy FCI, ČMKU 
nebo dalších států může být disciplinárně 
stíhán a pokud bude porušení řádu či řádů 
prokázáno, musí postih (trest) přijmout. 
 
Kárná opatření: 
oVyřízení případu bez postihu 
oVydání napomenutí s hrozbou nebo bez 
hrozby zákazu výkonu činnosti rozhodčího 
oZákaz výkonu činnosti rozhodčího pro 
určitou dobu nebo pozastavení rozšiřování 
aprobací. 
oVyškrtnutí ze seznamu rozhodčích 
oZamítnutí nebo zpět vzetí povolení 
k posuzování v zahraničí 

 



ČESKÝ ŠAMPION 
Změna se týká plemen dle 
FCI podřízených zkouškám . 
Mají dvě možnosti.  

1) 2x CAC, z toho 1x na 
MVP + zkouška opravňující             
k zařazení do třídy pracovní 

2) pokud získají 6x 
čekatelství nejméně ve 
dvou výstavních sezónách a 
z toho minimálně 3x CAC na 
mezinárodní výstavě, 1x na 
výstavě pořádané klubem a 
zbývající 2x CAC na 
mezinárodní, národní, 
speciální nebo klubové 
výstavě . 



Děkuji za pozornost. 


