
SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČMKJ PRO KLUBOVÉ ZKOUŠKY A SOUTĚŽE  

PREAMBULE 

 

1) Účelem zkoušek a soutěží pořádaných dle Soutěžního řádu ČMKJ pro klubové zkoušky a soutěže 

(dále jen Soutěžní řád) v loveckém výkonu je: 

a) podpořit zájem o systematickou práci se psem u co nejširší kynologické veřejnosti, 

b) ověřit pracovní vlastnosti psů vycházející ze specifických pracovních charakteristik jednotlivých 

plemen, 

c) umožnit psům získání lovecké upotřebitelnosti ve smyslu Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky (MZe) č. 

244/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  

d) přispět ke zvyšování úrovně výkonu psů i posuzujících rozhodčích, 

e) vytvořit odpovídající prostředí pro soutěže se zadáváním čekatelství šampionátů práce 

Českomoravské kynologické unie, FCI nebo chovatelských klubů, 

f) ve svém důsledku pomoci selekci v chovu psů v oblasti povahových vlastností a vloh pro lovecký 

výkon. 

2) Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodních zkušebních řádů FCI a 

související legislativy a legislativy ČR jakožto vyšších závazných norem. 

3) Tento Soutěžní řád doplňují směrnice, které upravují podrobnosti podle právního řádu České 

republiky a potřeb ČMKJ a ČMKU. 

 

Čl. I. VŠEOBECNÁ ČÁST 

 

1. Výklad základních pojmů.  
Pro potřeby tohoto řádu se uvedenými termíny rozumí:  

Pes: pes či fena, pokud není přímo uvedeno jinak.  

Plemeno: plemeno uznané FCI, které má uznaný standard FCI, národně uznané plemeno, plemeno 

dosud mezinárodně FCI neuznané či plemeno nově tvořené, které je registrováno národní organizací 

FCI či organizací FCI partnerskou. 

Pořadatel - právnická osoba, která se souhlasem  ČMKJ pořádá soutěže ve výkonu loveckých psů.  

Ředitel soutěže - pořadatelem určená fyzická osoba, která zabezpečuje průběh soutěže včetně 

administrativy a personálního zajištění. 

Pověřená osoba - pořadatelem určená fyzická osoba, která musí mít takové teoretické a praktické 

znalosti o zvířatech a zvěři, aby byla schopna: 

a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu loveckých psů a zvěře, 

b) zjistit změny v chování loveckých psů a zvěře, 

c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody loveckých psů a zvěře, 

d) kvalifikovaně manipulovat s loveckými psy a zvěří, 

e) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení, 

f) dbát na dodržování nadřízených norem a předpisů (Zákon na ochranu zvířat, Zákon o veterinární 

péči atd.) a na dodržení vnitřních předpisů ČMKJ.  

Majitel psa je osoba vlastnící daného jedince uvedená v jeho průkazu původu.  

Držitel psa je osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci 

kynologické činnosti.   

Vůdce psa – fyzická osoba, která psa na zkouškách z výkonu loveckých psů předvádí, bez ohledu, 

zda je i jeho vlastníkem nebo držitelem; vůdce psa musí být v den konání soutěží z výkonu 

loveckých psů starší 15 let.   

Lovecká upotřebitelnost - je definována v § 14 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství České 

republiky (MZe) č. 244/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhlášky a prokazuje se splněním 

disciplín uvedených v tomto Soutěžním řádu, v kterých soutěžící psi vykonávají činnosti, jež je 

kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti. Těmito činnostmi se rozumí 

vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné 

zvěře nebo vyhledávání živé spárkaté zvěře, anebo dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným 

způsobem zraněné spárkaté zvěře. U jednotlivých soutěží zařazených v tomto Soutěžním řádu je 

vždy uvedeno, zda na základě úspěšného dokončení soutěže může pes loveckou upotřebitelnost 



získat a o který typ lovecké upotřebitelnosti se jedná. Tato informace musí být uvedena 

v propozicích soutěže. 

Povel – jakýkoliv ústní povel vůdce psa, písknutí, syknutí, zakašlání nebo různé úkroky nebo 

pohyby, kterými na sebe vůdce psa upozorní. 

Čekatel na funkci rozhodčího – fyzická osoba, která splnila podmínky pro to být čekatelem na funkci 

rozhodčího z výkonu loveckých psů stanovené řádem upravujícím jmenování a odvolávání 

rozhodčích
1)

, a jehož oprávnění a povinnosti jsou uvedeny v tomto Soutěžním řádu a Soutěžních 

řádech pro jednotlivé soutěže z výkonu loveckých psů. 

Rozhodčí - fyzická osoba, která splnila podmínky pro to být rozhodčím z výkonu loveckých psů 

stanovené řádem upravujícím jmenování a odvolávání rozhodčích
1)

, a jehož oprávnění a povinnosti 

jsou uvedeny v tomto Soutěžním řádu a Soutěžních řádech pro jednotlivé soutěže z výkonu 

loveckých psů. 

Vrchní rozhodčí - fyzická osoba, která vykonává funkci rozhodčího z výkonu loveckých psů více 

jak 5 let, je uveden v platném seznamu rozhodčích, vydaném ČMKJ pro příslušný rok, má nejméně 

3 roky aprobaci požadovanou pro soutěže, kde má působit jako vrchní rozhodčí, a jehož oprávnění a 

povinnosti jsou uvedeny v tomto Soutěžním řádu.  

Osoba blízká – pro potřeby Soutěžního řádu se osobou blízkou rozumí osoba, která je ve vztahu k 

rozhodčímu manželem, manželkou, druhem, družkou, partnerem, rodičem, prarodičem, dítětem 

vlastním nebo osvojeným nebo převzatým do trvalé péče nahrazující péči rodičů na základě 

rozhodnutí příslušného orgánu, sourozencem, zetěm nebo snachou a osobou sešvagřenou. 

Soudcovská tabulka – dokument sloužící jako doklad o práci daného jedince vyhotovený podle 

vzoru ČMKJ, do kterého se zapisují psem dosažené známky z jednotlivých disciplín a který 

podepisuje vrchní rozhodčí a všichni rozhodčí, kteří psa při zkoušce posuzovali; náležitosti a způsob 

vyplňování je uveden v Soutěžním řádu. 

Protest - vůdce psa může podat protest proti ohodnocení psa jen tehdy, nebyl-li při zkouškách 

dodržen Soutěžní řád. Protest musí podat písemně ihned po oznámení výsledků ocenění z 

jednotlivých disciplín a rozhodčí jsou povinni ihned oznámit a následně předat protest vrchnímu 

rozhodčímu a ve spolupráci s ním protest vyřešit. Vůdce musí před projednáním protestu složit 

jistinu ve výši startovného. Jistinu vybírá zástupce pořadatele a to vždy proti potvrzení, ve kterém 

musí být poučení, že v případě neoprávněného protestu peníze propadají ve prospěch pořadatele. 

Písemná zpráva o podaném protestu a způsobu jeho řešení musí být uvedena v přehledu výsledků, 

který zpracovává vrchní rozhodčí.  

 

2. Pořádání soutěží ve výkonu loveckých psů  
1) Garantem soutěží uvedených v tomto Soutěžním řádu je ČMKJ. 

2) Pořadatelem soutěže může být ČMKJ, právní subjekt sdružený v ČMKJ nebo právní subjekt, 

s kterým má ČMKJ uzavřenu dohodu o spolupráci.  

3) Chovatelský klub může pořádat soutěž pouze pro plemena, která zastřešuje nebo plemena, u kterých 

má od příslušného chovatelského klubu k pořádání soutěže pověření. 

4) Požadavek na konání soutěže se zasílá písemně v termínu určeném P ČMKJ na adresu ČMKJ. 

5) Plán soutěží bude zveřejňován na internetových stránkách ČMKJ a v případě akcí se zadáváním 

čekatelství šampionátu ČMKU nebo FCI i na stránkách ČMKU eventuálně v kynologickém nebo 

mysliveckém tisku. 

6) Soutěže jsou finančně zabezpečovány pořadatelem, pokud není předem smluvně stanoveno jinak.  

 

3. Účast psů na soutěžích ve výkonu loveckých psů  
1) Soutěží ve výkonu loveckých psů se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným 

průkazem původu vystaveným plemennou knihou členských států F. C. I., nebo státu, jehož 

plemennou knihu FCI uznává.  

2) Soutěží se mohou zúčastnit i plemena neuznaná FCI, nemohou však získat loveckou 

upotřebitelnost nebo čekatelství mezinárodních šampionátů.  

3) Podmínky účasti (věk, pracovní ocenění, opakovaná účast atd.) určují soutěžní řády jednotlivých 

plemen a propozice dané soutěže. 
4) Soutěže se mohou zúčastnit pouze psi zdraví, tělesně schopní plnit kriteria soutěže a splňující 

minimální věkovou hranici předepsanou pro určitý druh soutěže.  



5) Z účasti na soutěži jsou vyloučeni: 

a) psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící, háravé feny 

a psi s kupírovanýma ušima, 

b) psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo účasti na soutěžích,  

c) psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům,   

d) psi, u kterých nelze na základě identifikačního označení (tetování, čip) ověřit původ. Pořadatel 

soutěže musí být z tohoto důvodu vybaven čtečkou čipů.  

 

4. Přihlášení psa na soutěž 
a) přihlášku na soutěž podává vlastník psa pořadateli na předepsaném tiskopise a do termínu, 

který pořadatel určí, 

b) vlastník přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou 

správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení soutěžního řádu, a že ručí za škody způsobené 

jeho psem i v případě, že si jej nechá na zkouškách předvést jinou osobou (vůdcem psa),  

c) poplatky za účast na soutěži stanoví pořadatel, 

d) o přijetí psa na soutěže rozhoduje pořadatel, který písemně vyrozumí vlastníka psa o tom, zda jím 

přihlášený pes byl nebo nebyl na soutěž přijat, či případně, že byl zařazen jako náhradník. 

V případě, že pes na soutěž nebyl přijat, připojí pořadatel k vyrozumění poučení, že může majitel 

psa do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění podat námitky pořadateli, který ve věci rozhodne. 

e) pořadatel může odmítnout účast psa na soutěži bez udání důvodů. 

 

5. Povinnosti pořadatele 
1) Pořadatel je povinen: 

a) oznámit konání soutěže krajské veterinární správě a příslušné obci. V oznámení musí uvést:  

 místo a datum konání soutěže, 

 druh a maximální počet zvířat, která se mohou veřejného vystoupení (soutěže) zúčastnit, 

 údaje umožňující identifikaci pověřené osoby, 

 seznam činností se zvířaty, 

 soutěžní řád, podle kterého budou psi posuzováni, 

 případně další požadavky zakotvené v obecně platných předpisech. 

b) vypracovat propozice, v kterých zejména uvede: 

 název soutěže, 

 datum a místo konání včetně místa srazu, 

 plemena, která jsou na soutěž připuštěna, 

 funkcionáře soutěže (vrchního rozhodčího, správce, ředitele), 

 zadávané tituly a čekatelství, 

 možnost získat loveckou upotřebitelnost, 

 veterinární podmínky, jejichž splnění je u předváděného psa vyžadováno,         

 kontakt na pořadatele. 

c) návrh propozic zaslat ke schválení ČMKJ a vyžádat u ČMKJ v určeném termínu delegaci 

rozhodčích.  

d) určit ředitele soutěže a jmenovat osobu pověřenou. 

e) zajistit odpovídající prostory pro nerušené provádění všech disciplin soutěže a zajistit bezpečnost 

všech účastníků i diváků. 

f) připravit všechny administrativní náležitosti. 

g) v ČMKJ určeném termínu zaslat na adresu ČMKJ výsledkovou listinu a v případě soutěží se 

zadáváním čekatelství CACT nebo CACIT i přehled psů, kterým bylo čekatelství zadáno (CACT) 

nebo navrženo (CACIT) a zprávu vrchního rozhodčího. 

h) uhradit rozhodčím, náležitosti podle platných směrnic (posuzované, stravné, jízdné) nebo dle 

dohody s pořadatelem a to i tehdy, kdyby došlo ke zrušení akce pro nepřízeň počasí, nezpůsobilý terén, 

veterinární opatření apod. Je-li to nutné, odvádí za rozhodčího z posuzovaného také daň z příjmů. 

2) V případě, že dojde ke zrušení soutěže z důvodu malého počtu psů, ke změně termínu nebo místa 

konání soutěže, vyrozumí pořadatel všechny vlastníky psů, jejichž psi byli na soutěž přijati a 

informaci sdělí i ČMKJ. 



3) V případě úrazu se poskytne zraněnému první pomoc a dále se postupuje dle platných směrnic 

(přerušení akce, přivolání policie, zabezpečení místa nehody, provedení zákresu apod.). 

4) Zjistí-li sbor rozhodčích, že soutěž není dostatečně připravená, může vrchní rozhodčí její průběh 

zastavit. Výsledek takovéto soutěže je neplatný a pořadatel je povinen nést všechny náklady, včetně 

nákladů za delegování rozhodčích, případně i nároky vlastníků nebo vůdců psů. 

6) Pořadatel ani vrchní rozhodčí nesmí překročit nejvyšší počet psů na soutěži ani nejvyšší počet psů 

ve skupině uvedených v Soutěžních řádech jednotlivých plemen. Pokud je přihlášeno více psů, než 

je stanovený maximální počet psů, může pořadatel souběžně konat více soutěží s potřebným počtem 

vrchních rozhodčích a rozhodčích pro jednotlivé skupiny. 

 

6. Zahájení soutěže a pořadí zkoušených psů 
a) Před zahájením soutěže nastoupí všichni přihlášení psi před sbor rozhodčích. Při zahájení soutěží 

a případné veterinární kontrole musí vůdce psa předložit průkaz původu předváděného psa a platný 

doklad o prováděné vakcinaci (např. pas pro malá zvířata, očkovací průkaz atd.).  

b) Před zahájením soutěže je pořadatelem pověřená osoba povinna provést kontrolu zbraní, včetně 

kontroly průkazu zbraně, zbrojních průkazů, loveckých lístků a příslušných dokladů o zaplacení 

povinného pojištění osob manipulujících v průběhu soutěže se střelnou zbraní. O kontrole je 

proveden zápis prostřednictvím vrchního rozhodčího. 

c) Vrchní rozhodčí rozdělí rozhodčí a čekatele do jednotlivých skupin nebo podle zkoušených 

disciplín před losováním pořadí psů. Rozdělení veřejně vyhlásí. 

d) Pořadí, podle kterého budou psi zkoušeni, se určí veřejným losováním. Rozdělení psů do skupin 

podle soutěžního řádu určuje vylosované pořadové číslo. Jeden vůdce může vést na zkouškách 

maximálně dva psy, při stejném plemeni a barvě srsti je vůdce povinen rozlišit psy (např. barevným 

obojkem. Vůdci, kteří vedou dva psy, si vylosují jako první jedno pořadové číslo, vrchní rozhodčí 

jejich dalšího psa zařadí do téže skupiny a přidělí mu podle vlastní úvahy příslušné pořadové číslo.  

e) Vrchní rozhodčí nebo rozhodčí má právo kdykoliv v průběhu soutěže z výkonu loveckých psů 

nebo soutěži provést kontrolu tetovacího čísla nebo čipu. 

f) Ve skupině se psi zkouší zpravidla podle vylosovaného čísla od nejnižšího k nejvyššímu. 

Pořadí zkoušených psů ve skupině na umělé pobarvené stopě nebo na umělé nepobarvené stopě se 

vždy losuje a to po založení uměle založené pobarvené stopy (dále jen „pobarvené stopy“), tak že se 

vylosuje přímo před konkrétní barvou pes a vůdce, který tuto pobarvenou stopu vypracuje. Je 

nepřípustné, aby na pobarvené stopy nastupovali podle pořadového čísla, které si při počátečním 

losování vylosovali, aniž by znovu losovali pořadí před vypracováním stopy. Toto ustanovení o 

losování pořadí neplatí, stanoví-li zvláštní soutěžní řád jinak. 

 

7. Práva a povinnosti vůdců 
Práva vůdců: 

a) Vůdce má právo na řádné posouzení výkonu svého psa, 

b) obdržet originál soudcovské tabulky, diplom a případně získanou věcnou cenu,  

c) používat tituly získané na soutěžích,  

d) odstoupit v průběhu soutěže, 

e) zapsání ocenění do průkazu původu psa je ponecháno na vůdci, musí o tom včas informovat 

vrchního rozhodčího. Zapsání výsledků však má být provedeno výhradně v průběhu soutěže, 

výjimečně na základě předložené soudcovské tabulky sekretariátem ČMKJ, a to za úhradu stanovenou 

P ČMKJ, 

f) protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto Soutěžního řádu či propozic.  

Povinnosti vůdců: 

a) Všichni vůdci jsou povinni chovat se ukázněně, dodržovat soutěžní řády a dbát pokynů 

rozhodčích a pořadatele. 

b) Vůdce psa musí být vhodně ustrojen, musí mít s sebou lovecký lístek, zbrojní průkaz a zbraň 

včetně průkazu zbraně a dostatečného počtu nábojů pokud lovecký lístek a zbrojní průkaz vlastní. 

Jestliže nevlastní zbrojní průkaz a lovecký lístek, zajistí střelce pořadatel. Dále musí mít doklad o 

pojištění, průkaz původu psa a doklad o provedené vakcinaci psa.  

c) Vůdce vede při zkouškách psa na hladkém pracovním obojku. Jsou zakázané stahovací obojky, 

které nemají zarážku proti úplnému stažení smyčky, bez rozdílu, zda se jedná o obojky kožené, 



látkové, plastové nebo kovové. Ostnatý nebo elektrický obojek (včetně jejich atrap nebo náhrad) je 

zakázán a jeho používání je důvodem k vyloučení vůdce psa ze soutěží z výkonu loveckých psů. Na 

zkouškách z výkonu loveckých psů, jejichž charakter vyžaduje od psa samostatnou práci na velkou 

vzdálenost, se povolují GPS sledovací obojky. GPS obojky jsou však zakázány při polní práci všech 

plemen psů a při lesní a vodní práci ohařů. Použití GPS obojků je možné pouze pro vyhledání 

ztraceného psa, nikoli k jeho ovládání, a nelze je využívat k žádnému ohodnocení psa. GPS obojky 

je možno použít pro zjištění, zda pes není u postřelené zvěře nebo zda se od ní nevrací. Při 

nejasnosti hodnocení u posuzování disciplíny nahánění, hledání, hlasitosti nebo orientace se  může 

přihlédnout k poznatkům z GPS navigace. 

d) Pes během zkoušení nesmí být trestán a nesmí být trestán ani v čase, kdy není předváděn. 

Zachází-li vůdce se psem během zkoušení hrubě nebo jej trestá, může rozhodčí vůdce ze soutěže 

vyloučit. Pořadatel je povinen oznámit porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem veřejného 

vystoupení krajské veterinární správě. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmí volně pobíhat ani 

jinak rušit průběh soutěže. 

e) Vůdce psa, který se dopustí hrubého porušení soutěžního řádu nebo se snaží různým způsobem 

znevážit nebo pozměnit výsledek soutěže, anebo v případě porušení bezpečnosti při zacházení se 

zbraní, má rozhodčí právo ze soutěže vyloučit. Během soutěže nesmí být vůdce psa pod vlivem 

alkoholu nebo jiných návykových látek. Při porušení tohoto zákazu má rozhodčí právo vůdce ze 

soutěže vyloučit. Vyloučení vůdce uvede vrchní rozhodčí ve své zprávě.  

f) Vůdce psa, který je držitel loveckého lístku a zbrojního průkazu střílí zvěř před psem během 

soutěže zpravidla sám. Zásadně je nepřípustné, aby střílel sám rozhodčí. 

 

8. Rozhodčí a čekatelé 
a) Na soutěže loveckých psů z výkonu mohou být delegováni pouze rozhodčí, kteří jsou uvedeni v 

platném seznamu rozhodčích, vydaném ČMKJ pro příslušný rok a mají aprobaci požadovanou pro 

tuto soutěž. Delegovaný čekatel musí být veden v příslušném seznamu čekatelů pro daný druh 

soutěže. 

b) Rozhodčí a čekatele na soutěž deleguje na návrh pořadatele zpravidla ČMKJ. Pro soutěže 

deleguje jednoho vrchního rozhodčího a pro každou skupinu psů deleguje nejméně dva rozhodčí. 

Čekatele může pořadatel delegovat tak, aby pro každou skupinu byli delegování nejvýše dva 

čekatelé.   

c) Každý delegovaný rozhodčí a čekatel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení delegačního 

lístku oznámit delegujícímu orgánu, zda delegaci přijímá. Nedostaví-li se rozhodčí nebo čekatel na 

soutěže z výkonu loveckých psů, na které je delegován, je vrchní rozhodčí povinen to oznámit 

ČMKJ, aby mohly být z této nedisciplinovanosti vyvozeny důsledky. 

d) Delegující orgán, po dohodě s pořadatelem, za rozhodčího, který nepřijal delegaci, deleguje 

náhradníka. Vrchní rozhodčí je před zahájením soutěží povinen ověřit, zda rozhodčí má aprobaci pro 

druh soutěže a skupinu psů, které má posuzovat (např. nahlédnutím do seznamu nebo kontrolou 

průkazu rozhodčího), a zda byl čekatel řádně delegován. Je nepřípustné, aby si rozhodčí nebo 

čekatelé předávali delegační listy mezi sebou. Kromě zmocnění daného vrchnímu rozhodčímu 

určuje náhradníky jen delegující orgán po dohodě s pořadatelem. 

e) Na soutěžích z výkonu loveckých psů posuzují rozhodčí s příslušnou kvalifikací pro vypsané 

soutěže podle propozic. V případě, že se zkouší na jedné soutěži podle několika zkušebních řádů, 

pak musí vždy rozhodčí splňovat příslušnou kvalifikaci pro danou soutěž a skupinu  plemen.  

f) Rozhodčí jsou při výkonu své funkce pod ochranou ČMKJ. Za ohodnocení výkonu psa zodpovídá 

výhradně rozhodčí. V případě, že rozhodčí nebo čekatel poruší své povinnosti, bude postupováno 

dle platných předpisů. Každá neopodstatněná kritika rozhodčího a hrubé chování ze strany vůdce 

nebo diváků, které by mohlo snížit autoritu rozhodčího nebo význam soutěže a lovecké kynologie, 

musí být vrchním rozhodčím hlášena pořadateli. Písemné oznámení spolupodepíší i rozhodčí, kteří 

byli svědkem události, případně další svědci, je neprodleně předáno pořadateli a uvedeno v přehledu 

výsledků. 

Delegovaným rozhodčím přísluší za výkon funkce kromě cestovného a stravného také odměna na 

základě dohody o provedení práce. Výši odměny určuje pořadatel.  

g) Čekatel nesmí sám posoudit a ohodnotit psa. Rozhodčí musí čekatele kontrolovat, usměrňovat a 

poradit mu při výkladu soutěžního řádu.  



 

9. Povinnosti a práva rozhodčího 
1) Rozhodčí je povinen: 

a) potvrdit delegujícímu orgánu přijetí delegace, nejpozději do 3 dnů po obdržení delegačního lístku, 

b) zúčastnit se porady rozhodčích, 

c) vyloučit z posuzování neovladatelného nebo agresivního jedince, 

d) neposuzovat jedince, jehož byl v posledních šesti měsících před soutěží vlastníkem či 

spoluvlastníkem. Rozhodčí nesmí posoudit psa, kterého prodal před méně než půl rokem. Totéž se 

vztahuje na psy, kteří patří do majetku osob jemu blízkých ve smyslu Občanského zákoníku nebo kteří 

jsou těmito osobami vedeni. Toto ustanovení se vztahuje i na vrchního rozhodčího, 

e) předváděné psy posuzovat objektivně; posuzovat pouze a výhradně podle platného soutěžního 

řádu, 

f) vyplnit, ověřit razítkem a podpisem soudcovské tabulky,  

g) odmítnout posuzovat na soutěžích, které jsou pořádány organizací, která není zastřešena členskou 

organizací FCI. 

2) Rozhodčí má právo: 

a) požadovat na pořadateli splnění odpovídajících podmínek pro posuzování psů,  

b) upozornit na nevhodné počínání vůdců, diváků pořadatelů nebo pomocníků ve smyslu ustanovení 

tohoto řádu a při jeho hrubém porušení odmítnout posuzovat psy,  

c) neposoudit jedince, který nastoupil opožděně k posuzování, pokud zavinění není způsobeno 

pořadatelem.  

d) na vyplacení náhrad spojených s výkonem své funkce.  

3) Chování rozhodčího musí být korektní po celou dobu soutěže. Z toho vyplývá, že: 
a) nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 

b) nesmí přihlásit psa, který je veden pod jeho jménem na soutěž, kde je ve funkci rozhodčího, v den, 

kdy posuzuje, 

c) při posuzování se musí chovat korektně a posuzovat všechny psy bez diskriminace. Musí jednat 

vždy zdvořile, 

d) nesmí posoudit jedince s kupírovanýma ušima, 

e) výše uvedená ustanovení se týkají v rámci jeho výkonu i čekatele. 

 

10. Vrchní rozhodčí 
a) Vrchní rozhodčí zastupuje ČMKJ, které zodpovídá za řádný průběh soutěže, řeší všechny protesty 

vůdců a spory mezi rozhodčími. Jeho rozhodnutí je konečné. Zjistí-li vrchní rozhodčí, že rozhodčí 

nesprávně posoudili psa, projedná s rozhodčími zjednání nápravy. 

b) Vrchní rozhodčí nesmí být současně rozhodčím pro některou skupinu a nesmí být současně ve 

stejném dni vrchním rozhodčím nebo rozhodčím více než pro jedny soutěže, neurčuje-li Soutěžní řád 

jinak. 

c) Před zahájením soutěže svolává poradu rozhodčích, čekatelů, ředitele soutěží a pořadatele, na 

které určí rozdělení rozhodčích případně čekatelů do skupin, jak budou posuzovat. Pořadí 

zkoušených disciplín určí po dohodě s ředitelem soutěže vrchní rozhodčí a toto určení veřejně 

vyhlásí před zahájením posuzování. 

d) Nedostaví-li se na soutěž rozhodčí, který delegaci přijal, určí vrchní rozhodčí náhradníka z 

přítomných rozhodčích, který je veden v seznamu rozhodčích a splňuje patřičnou aprobaci pro danou 

soutěž a skupinu plemen. Nedostaví-li se na soutěž vrchní rozhodčí, ujme se této funkce po dohodě 

přítomných delegovaných rozhodčích nejkvalifikovanější z jejich středu. 

e) Vrchní rozhodčí zodpovídá za správně vyplněné a rozhodčími podepsané soudcovské tabulky, za 

správnost záznamů v průkazu původu, ve kterém příslušnou rubriku označí svým razítkem a 

podpisem a všech dalších povinných záznamů. V případě opravy údajů, chybné přeškrtne a nadepíše 

správnými údaji. Opravený údaj podepíše, že opravil.  

f) Každé rozhodnutí ve sporu mezi dvojicí rozhodčích nebo při podání protestu musí vrchní 

rozhodčí zdůvodnit během soutěže příslušným ustanovením soutěžního řádu, za jehož dodržování 

zodpovídá. 



 

11. Způsob posuzování, známkování a výsledná klasifikace 
a) Psy zařazené do jednotlivých skupin posuzuje vždy určená skupina nejméně dvou rozhodčích.  

b) Hlavní zásadou při posuzování je správný výklad Soutěžního řádu se zřetelem na použití psa v 

myslivecké praxi. Po skončení každé disciplíny se musí rozhodčí v neveřejné rozpravě rozhodnout o 

výsledku a veřejně zhodnotit průběh a provedení disciplíny a oznámit vůdci výsledek posuzování 

(kromě disciplín, které se zkouší během celých soutěží, tyto vyhlásí hromadně při závěru soutěží). 

Rozhodčí se proto před vyhlášením výsledků musí ujednotit. Nemohou-li se dohodnout a vznikne-li 

mezi rozhodčími spor, rozhodne o ocenění s konečnou platností vrchní rozhodčí. Rozhodčí jsou 

povinni jeho rozhodnutí respektovat. Takto vyhlášený výsledek se už nesmí měnit, jen když vůdce 

podá protest, který byl přijat. Vrchní rozhodčí svoje rozhodnutí musí řádně zdůvodnit, vyhlásit a 

zapsat do soudcovské tabulky.  

c) Rozhodčí musí sledovat výkony psů z přiměřené vzdálenosti a nesmí připustit žádné rušivé vlivy 

blízko pohybující se korony apod. Nastane – li situace, kterou neřeší soutěžní řád, rozhodne 

rozhodčí po dohodě s vrchním rozhodčím ve prospěch psa. Takové rozhodnutí vrchní rozhodčí 

zaznamená do přehledu výsledků v zápise o soutěži. 

d) Není-li pes v určeném čase z některé disciplíny vyzkoušen, je rozhodčí povinen veřejně to 

oznámit a před ukončením soutěž umožnit tomuto psovi dokončení této disciplíny a známky veřejně 

vyhlásit. Před odchodem z honitby musí být všechny disciplíny absolvovány a psi z nich musí být 

ohodnoceni. 

e) Vůdce může během soutěží z výkonu loveckých psů z vážných důvodů odstoupit. V tom případě 

se účast na zkouškách nezapisuje do průkazu původu, ale zaznamenává se v soudcovské tabulce a 

přehledu výsledků. Totéž platí i pro psa, který neobstál.  

f) Známky za výkon z jednotlivých disciplin jsou: 

4 – výborně, - je hodnocen pes, který splní disciplínu bezchybně přesně podle příslušného 

Soutěžního řádu a v časovém limitu určeném pro splnění této disciplíny, 

3 – velmi dobře, - je hodnocen pes, který splní disciplínu podle příslušného Soutěžního řádu, avšak 

s drobnými chybami popsanými v Soutěžním řádu, nebo bezchybně, ale v časovém limitu určeném 

pro splnění této disciplíny na známku velmi dobře, 

2 – dobře, - je hodnocen pes, který splní disciplínu podle příslušného Soutěžního  řádu, avšak 

s chybami popsanými v Soutěžním řádu, nebo bezchybně, ale v časovém limitu určeném pro splnění 

této disciplíny na známku dobře, 

1 – dostatečně, - je hodnocen pes, který v časovém limitu splní disciplínu podle příslušného 

Soutěžního řádu, avšak s chybami popsanými v Soutěžním řádu, 

0 – nedostatečně, - je hodnocen pes, který nesplní disciplínu podle příslušného Soutěžního řádu 

nebo ji nesplní v časovém limitu určeném pro splnění této disciplíny. 

U známek, které je třeba uvádět jako průměrné, se postupuje takto: výsledná známka je stanovena 

aritmetickým průměrem, přičemž se výsledek zaokrouhluje do 0, 50 dolů, od 0, 51 nahoru (např. 

3,50 = 3, 3,51 = 4).   

g) Důležitost a obtížnost každé disciplíny je vyjádřena koeficientem, kterým se udělená známka 

násobí. Výsledné číslo je počet bodů, který pes získal z dané disciplíny. Sečtením bodů ze všech 

disciplín dostaneme celkový počet bodů. V tabulkách pro jednotlivé druhy soutěží z výkonu 

loveckých psů je uveden nejnižší počet bodů, kterého je třeba k dosažení I., II. nebo III. ceny. 

V tabulkách pro jednotlivé druhy soutěží z výkonu loveckých psů jsou uvedeny, disciplíny, jejichž 

ohodnocení známkou „nedostatečně - 0“ umožňuje psovi dále pokračovat ve zkouškách z výkonu 

loveckých psů, obdrží-li pes známku „nedostatečně - 0“ z jiné disciplíny, při soutěžích neuspěl. Pes, 

který je z některé z možných disciplín ohodnocen známkou „nedostatečně - 0“, se nemůže umístit 

lépe než ve III. ceně, ač celkově získal dostatečný počet bodů pro jinou cenu, neurčuje-li Soutěžní 

řád jinak (hlasitost u slídičů apod.) 

Při stejném počtu bodů u více jedinců má přednost nejprve chovný jedinec před nechovným, mladší 

před starším, a při stejném věku ten, jehož vlastní jméno začíná dřívějším písmenem v abecedě, 

neurčuje-li Soutěžní řád jinak. 

h) Navržení čekatelství CACIT se řídí pokyny FCI. Zadání čekatelství CACT a res. CACT musí být 

v souladu se směrnicí ČMKJ a s příslušnými směrnicemi ČMKU. Veškeré návrhy čekatelství nejsou 



nárokové a přináleží psům za mimořádný výkon a je na sboru rozhodčích, zda čekatelství zadá či 

nikoliv. 

ch) Podmínky pro udělení klubových titulů (Klubový vítěz, Klubový šampion) jsou plně v kompetenci 

příslušného chovatelského klubu.  

 

12. Povinné záznamy 
a) Rozhodčí si vedou záznam o průběhu soutěží. Záznam v soudcovské tabulce se zapíše jen 

v případě mimořádného výkonu psa, případně zdůvodnění známky, která snížila psovi cenu, nebo 

projev, který vedl k vyloučení psa z posuzování (hrobaření, načínání atd.). Rozhodčí rovněž zapíše 

do tabulky informaci o vlastnostech psa, které jsou z hlediska běžné praxe něčím výjimečným (např. 

ustalování nebo hlasitost na stopě u ohařů atd.). Zápis je nutné provést jasně, stručně, jednoznačně a 

čitelně. 

b) Kromě tohoto popisu uvedou rozhodčí v tabulce také hodnocení vůdce, pokud došlo k vybočení 

z pravidel Soutěžního řádu. Soudcovská tabulka musí obsahovat mimo údajů o druhu soutěží, údaje 

o vůdci a psovi. 

c) V případě, že na soutěži je přiznávána lovecká upotřebitelnost, vydává doklad o jejím získání 

pověřená organizace. 

c) Vrchní rozhodčí je zodpovědný za to, aby v průkazu původu psa byly tyto záznamy: datum 

soutěže, pořadatel, druh soutěže a uvedení, zda se jedná o soutěž s čekatelstvím CACT nebo CACIT, 

výsledné ocenění a počet bodů, známka z nosu, případně hlasitost na stopě nebo na viděnou, anebo 

ustalování zvěře u ohařů. U soutěží honičů vrchní rozhodčí zaznamená udělení titulu „diviačiar“. 

d) Vrchní rozhodčí potvrdí záznam o výsledku soutěží v průkazu původu psa razítkem svého jména 

a podpisem. Do průkazu původu psa se zapisují všechny soutěže a soutěže, které jsou umožněny 

Soutěžním řádem, včetně řádů mezinárodních. 

e) V případě, že si majitel psa nepřeje záznam o vykonané zkoušce zapsat do průkazu původu psa, 

může mu vrchní rozhodčí vyhovět. Mimo soutěží z norování. 

 

13. Vyhodnocení soutěže 
a) Vrchní rozhodčí na závěr soutěže: 

 vyhodnotí a vyhlásí výsledky soutěže, 

 odevzdá vůdcům jako doklad získaného ocenění, 

 diplom podepsaný vrchním rozhodčím a ředitelem soutěží,   

 1x soudcovskou tabulku,   

 potvrzení o zkoušce,   

 průkaz původu psa se zapsaným výsledkem soutěží.   

 

 b) Dokladem o účasti na soutěži se stává soudcovská tabulka, záznam v průkazu původu psa a u 

lovecké upotřebitelnosti též potvrzení o soutěži, kterým je prokazováno získání lovecké 

upotřebitelnosti. 

c) Pro organizátora soutěže slouží jako doklad o soutěži zpráva vrchního rozhodčího – přehled 

výsledků soutěží. 

d) nejpozději do 7 dnů zašle pořadateli soutěže vrchní rozhodčí: 

 2x přehled výsledků se stručnou zprávou o průběhu soutěže se seznamem rozhodčích, kteří na 

soutěži posuzovali, a čekatelů, kteří hospitovali (včetně jejich zhodnocení), 

 seznam vydaných potvrzení o lovecké upotřebitelnosti (pokud se vydávala), 

 2 kompletní sady soudcovských tabulek. 

  

e) Pořadatel zašle do 14 dnů po konání soutěže ČMKJ: 

 1x přehled výsledků se stručnou zprávou o průběhu soutěže se seznamem rozhodčích, kteří na 

soutěži posuzovali, a čekatelů, kteří na soutěži hospitovali (včetně jejich zhodnocení), potvrzený 

pořadatelem 

 

f) Pořadatel si ponechá: 

 1x sadu soudcovských tabulek a přihlášky, 



 1x přehled výsledků se stručnou zprávou o průběhu soutěže se seznamem rozhodčích, kteří na soutěži 

posuzovali, a čekatelů, kteří hospitovali (včetně jejich zhodnocení), 

 seznam vydaných potvrzení o lovecké upotřebitelnosti (pokud se vydávala), 

 

14. Závěrečná ustanovení 
a) Soutěže uspořádané bez souhlasu a vědomí ČMKJ nebo při kterých došlo k hrubému porušení 

ustanovení soutěžního řádu, nebudou uznány a jejich výsledky budou prohlášeny za neplatné. 

Náhrada ztrát z takto neuznaných soutěží bude vymáhána na pořadateli, který toto zavinil. 

b) Orgány ČMKJ  případně subjekty ČMKJ pověřené jsou oprávněny provádět kontrolu soutěží. Při 

kontrole nesmí zasahovat do průběhu soutěží. O kontrolních poznatcích sepíše kontrolující orgán s 

pořadatelem zápis. 

c) Pořadatele, který hrubým a závažným způsobem poruší ustanovení předpisů pro provádění 

soutěže, má právo  ČMKJ dočasně nebo trvale vyškrtnout ze seznamu pořadatelů soutěží. 

d) Další pokyny jsou uvedeny u jednotlivých soutěží a každý je povinen se jimi řídit.   

 

Tento Soutěžní řád byl schválen …… s platností od……………………. 

 


