
Směrnice Mondioring klubu ČR, z.s. 

 
Česká licence rozhodčího 

 
Směrnice určuje podmínky k získání a držení České licence rozhodčího a ustanovuje podmínky 
výkonu funkce rozhodčího na území ČR.  

A. Základní předpoklady uchazeče o Českou licenci rozhodčího 

1. Minimální věk 18 let.  

2. Složená zkouška Mondioring 2.  

3. Fyzická a psychická způsobilost – čestné prohlášení uchazeče. 

4. Uchazeč musí být občan České republiky a musí mít trvalý pobyt na území ČR. 

5. Znalost na komunikační úrovni alespoň jednoho z úředních jazyků FCI (francouzština, němčina, 
angličtina, španělština). 

6. Potřebné odborné znalosti, ale i odpovídající charakterové vlastnosti. O vhodnosti uchazeče 
rozhoduje výbor MK ČR. 

B. Podmínky pro získání České licence rozhodčího 

1. Uchazeč o Českou licenci rozhodčího (dále jen uchazeč) je povinen zaslat výcvikovému 
referentovi MK ČR: 

 formulář žádosti o udělení České licence rozhodčího 

 kopie potvrzení o vykonaných zkouškách  

 čestné prohlášení o fyzické a psychické způsobilosti 

2. Uchazeč je před termínem závěrečné zkoušky povinen absolvovat hospitace u mezinárodních 
rozhodčích uvedených na seznamu SMCU/FCI a to na nejméně pěti mondioringových závodech. 
Hospitace schvaluje výbor MK ČR, uchazeč je povinen zaslat výcvikovému referentovi MK ČR 
žádost o hospitaci nejméně 1 měsíc před termínem hospitace. 

3. Uchazeč musí být v den zkoušky alespoň 1 rok členem MK ČR. 

4. Úspěšné absolvování zkoušky. 

Zkouška je vedena tříčlennou komisí, kterou jmenuje výbor MK ČR. Zkušební komisi vede 
výcvikový referent MK ČR. 

Účelem zkoušky je prověřit uchazeče ze znalosti anatomie, fyziologie a etologie psů, ze znalosti  
ZŘ a aplikaci ZŘ při posuzování. 

Zkouška je sestavena ze tří části: 

 Zkouška ze znalosti anatomie, fyziologie, etologie psů. 

 Písemný test ze znalosti ZŘ 

 Praktické posuzování výkonu 

5. Českou licenci rozhodčího uděluje výbor Mondioring klubu ČR, z. s. 

6. Po získání České licence rozhodčího je rozhodčí povinen posuzovat první dva závody společně 
s mezinárodním rozhodčím (viz seznam rozhodčích SMCU/FCI). 

 
 
 



C. Podmínky pro práci rozhodčího v ČR 

1. Pro výkon rozhodčího při oficiálních soutěžích v ČR musí být rozhodčí vlastníkem České licence 
rozhodčího, nebo rozhodcovské licence země patřící pod světovou asociaci mondioringu 
(SMCU/FCI). 

2. Držitel České licence rozhodčího (rozhodčí) musí mít nejen potřebné odborné znalosti a přehled v 
dané problematice, ale i odpovídající charakterové vlastnosti.  

3. Držitel České licence rozhodčího jsou povinni vždy dbát usnesení členské schůze a rozhodnutích 
výboru MK ČR.  

4. Práce rozhodčího při soutěži musí být prováděna dle Zkušebnímu řádu Mondioring a nesmí být 
v rozporu se směrnicí FCI Regulations for Mondioring Judges.  

5. Rozhodčí musí dodržovat stanovy a směrnice FCI, ČKS, MK ČR a zákony na ochranu zvířat proti 
týrání. 

6. Držitel České licence rozhodčího musí být aktivní v činnosti pro Mondioring klub ČR.  

7. Držitel České licence rozhodčího musí být pro každý závod delegován MK ČR. Pro případ 
posuzování akcí, které nepořádá MK ČR, je pořadatel závodu povinen písemně (e-mailem) 
zažádat MK ČR o delegaci rozhodčího. Písemnou delegaci (e-mailem) MK ČR vydává ve dvojím 
vyhotovení – jedno vyhotovení obdrží pořadatel (žadatel o delegaci), druhé delegovaný rozhodčí. 

8. Držitel České licence rozhodčího může být na žádost zahraničního pořadatele delegován i na 
závody v zahraničí. Na závody mimo území ČR může být delegován po posouzení pěti závodů v 
průběhu dvou let pořádaných na území ČR.  Delegace na zahraniční závody se řídí bodem C7 
této směrnice.  

9. Rozhodčí při výkonu práce rozhodčího nesmí pít alkoholické nápoje a v prostoru cvičební plochy 
telefonovat. 

10. Rozhodčí nesmí posuzovat rodinné příslušníky, nebo osoby žijící ve společné domácnosti 
s rozhodčím. 

D. Školení rozhodčích 

1. Školení rozhodčích pořádá Mondioring klub ČR a je zaměřeno zejména na změny ve ZŘ, na 
poznatky ze zasedání SMCU/FCI apod..  

2. Držitel České licence rozhodčího se musí zúčastnit školení rozhodčích a to v termínu nejpozději 
do uplynutí tří let od získání licence, či od termínu absolvování posledního školení. MK ČR 
vypisuje termíny školení tak, aby každý držitel licence mohl absolvovat školení v termínu do tří let 
od získání licence, či od posledního školení. 

3. Pokud se rozhodčí školení nezúčastní, bude mu licence pozastavena a to až do termínu dalšího 
školení, nejdéle však do doby čtyř let od termínu posledního školení, či termínu získání licence.  

4. Pokud se rozhodčí nezúčastní proškolení v termínu do čtyř let od posledního školení, či termínu 
získání licence, česká licence rozhodčího je mu ukončena. Nové udělení České licence 
rozhodčího v tomto případě podléhá splnění bodů B1, B3 a B4 této směrnice. 

5. Termín proškolení musí být rozhodčím písemně oznámen nejméně jeden měsíc před termínem 
školení. 

6. Školení může být organizováno při některém ze závodů na území ČR, na školení figurantů, na 
společném tréninku, členské schůzi či jiné akci pořádané MK ČR.  

7. MK bude rozhodčí informovat o změnách ve ZŘ či normativech i mimo termíny školení. 

8. Zkoušky a školení rozhodčích a agenda s tím spojená je v gesci výcvikového referenta MK ČR. 



E. Ukončení licence rozhodčího 

1. Rozhodčí požádá o ukončení licence. 

2. Licence je ukončena na základě prokázané ztráty zdravotní způsobilosti. 

3. Rozhodčí se nezúčastní školení v termínu do čtyř let od termínu posledního proškolení, či termínu 
udělení licence. 

4. V případě hrubého přestupku či porušení ustanovení Zkušebního řádu Mondioring, stanov ČKS, 
stanov MK ČR či morálních zásad a v případně chování neslučitelného s prací rozhodčího, může 
výbor MK ČR ukončit rozhodčímu licenci. 

5. Dovršení věku 70 let. Výbor MK ČR může v jednotlivých případech rozhodnout o posunutí věkové 
hranice ukončující licenci rozhodčího. 

6. Pokud rozhodčí ukončí (nebo je mu ukončeno) členství v MK ČR, pozbývá jeho licence platnosti. 
 
 
Schváleno výborem Mondioring klubu ČR, z.s. dne 1.4.2017 
 
 

 


