
ŘÁD PRO JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO POSUZOVÁNÍ  

ZKOUŠEK CHOVNOSTÍ A VYTRVALOSTNÍCH ZKOUŠEK BK ČR. 

 

Podmínky pro přijetí čekatele na rozhodčího BK ČR pro zkoušky chovnosti:  

a) Odborné, fyzické, verbální a morální předpoklady.  

b) Věk minimálně 25 let.  

c) Místopřísežné prohlášení, že se uchazeč nezabývá obchodní činností v oblasti prodeje psů.  

d) Uchazeč musí prokázat, že je 8 let aktivním chovatelem s registrovaným názvem chovatelské 
stanice, odchovy jsou zapsány v plemenné knize a že odchoval minimálně 5 vrhů nebo je rodinný 
příslušník žijící s vlastníkem chovatelské stanice ve společné domácnosti, kteří se v průběhu tohoto 
soužití podíleli na odchovu nejméně pěti vrhů. 

e) Uchazeč musí prokázat, že se minimálně 5x zúčastnil zkoušky chovnosti se psem jako psovod. 

f) Doporučení pobočky, ve které je uchazeč členem po dobu minimálně 5 let. 

g) Úspěšné absolvování zkoušky před zkušební komisí jmenovanou P BK ČR. Této přijímací zkoušce 
může být přítomen zástupce pobočného spolku BK ČR s hlasem poradním, pokud není z této pobočky 
člen zkušební komise.   

Uchazeč musí prokázat základní znalosti zejména z oborů:  

- anatomie a fyziologie 

- základy genetiky 

- standard a historie plemene 

- platné řády, Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu, Řád ochrany zvířat při chovu 
psů, a podmínky chovu plemene německý boxer v ČR, okrajová znalost NZŘ a IGP 

 

ZKOUŠKY ČEKATELŮ 

Zkoušky čekatelů provádí komise jmenovaná P BK ČR. 
 

Zkouška se skládá ze dvou částí. 

a) teoretická je písemná a ústní, její rozsah určí zkušební komise- obsahuje zejména zkoušku ze 
všeobecných znalostí, ze znalostí odborných a ze znalosti exteriéru plemene - Standard plemene je 
oprávněn zkoušet pouze mezinárodní rozhodčí. 

 b) praktické - skládající se z praktického posouzení nejméně tří jedinců. 

 

O výsledku zkoušky musí být čekatel neprodleně informován a o průběhu zkoušky musí být proveden 
zápis.  

V případě neúspěchu může být čekatel s odstupem  ½  roku opakovaně přezkoušen v některém z 
dalších termínů určených P BK ČR, a to pouze 2x  (základní zkouška + 1x zkouška opravná).  



Závěrečné zkoušky čekatelů se budou konat dle potřeb BK ČR. Termíny zkoušek na návrh předsedy 
sboru rozhodčích schvaluje P BK ČR. Náklady na zkušební komisi platí BK ČR.  

Podmínky pro jmenování rozhodčího pro zkoušky chovnosti BK ČR 

Úspěšné splnění teoretické, praktické zkoušky a předepsaný počet hospitací (počet hospitací určí 
zkušební komise na základě výsledku zkoušky adepta na rozhodčího BK ČR pro zkoušky chovnosti). 
Doložení splněných 10 zkoušek z výkonu dle NZŘ nebo IGP. Celkový počet (10) jakýchkoliv, z nichž 
bude alespoň 5 zkoušek, kde se hodnotila obrana, tzn. oddíl C.    

 

 

Podmínky pro jmenování rozhodčího pro vytrvalostní zkoušky BK ČR 

Úspěšné splnění všech podmínek pro jmenování rozhodčího pro zkoušky chovnosti, úspěšné splnění 
teoretické, praktické zkoušky a předepsaný počet hospitací na zkouškách chovností a dále musí 
uchazeč prokázat, že se minimálně 3x zúčastnil vytrvalostní zkoušky jako psovod.   

 


