
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 12.06.2014 
      (návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

 
Přítomni:   M. Václavík, V. Tichá, M. Kašpar 
Omluveni:  J. Janda 
 
 

Kontrola zápisu z minulého jednání 
ad 5) KR doporučila, aby na měření chrtů byli rozhodčí řádně delegováni. KR důrazně upozorňuje na 

 plnění již schváleného. 

 
 

1) Žádosti rozhodčích o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích 

Václav Koldinský, Martina Kučerová, Miroslav Roškota -  podmínky splněny 

KR doporučuje ke schválení. 

 

2) Žádost o rozšíření aprobace 

Antonín Mudra – sibiřský husky, aljašský malamut, samojed, grónský pes 

Lenka Fairaislová – německý pinč, trpasličí pinč, opičí pinč 

Alexandra Grygarová – border teriér, irský teriér, irský soft coated wheaten 

Mgr. Naděžda Střalková – československý vlčák 

Robert Kubeš – stafordshire bullteriér, yorkshire teriér – podléhá schválení 2. klubů 

V případě plemene yorkshire teriér KR doporučuje vydání HL až po úspěšném složení zkoušek na 

plemena, na která jsou již vydány HL. 

Martina Kučerová – anglický buldok, tosa inu, bullmastif – žádosti podléhají schválení 2. klubů 

Ivana Slapničková – havanský a boloňský psík – podléhají schválení 2. a 3. klubu  

KR doporučuje výše uvedené ke schválení. 

KR nedoporučuje ke schválení žádost o rozšíření I. Slapničkové na plemeno ruská barevná boloňka, 

toto plemeno není v FCI skupině IX (lze rozšiřovat pouze v započaté FCI skupině). 

 

3) Žádost rozhodčích rozšiřujících aprobace o snížení  počtu jedinců k hospitacím  

Rozhodčí R. Kubeš žádá o snížení počtu jedinců u plemen: australský teriér a bedlington teriér. 

Rozhodčí Ing. V. Hutěčka žádá o snížení počtu jedinců u plemene lakeland teriér. 

KR doporučuje ke schválení za předpokladu dodržení počtu 3 hospitací. 

 

 



 

4) Žádost rozhodčí Ing. V. Kučerové Chrpové o přiznání FCI sk. X 

KR nedoporučuje ke schválení, vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka Řádu pro jmenování 

rozhodčích článek 4, bod 3d) – chybí potvrzení garanta. 

 

5) Žádost rozhodčího Rudolfa Dettmara o převedení do seznamu rozhodčích ČMKU  

Rudolf Dettmar je v současné době rozhodčím VDH, posuzující plemena: AMST, BULT, BULM, STAB, 

KR konstatovala, že rozhodčí nesplňuje podmínky mezinárodního řádu pro jmenování rozhodčích 

bod 2 j, k). Ze zaslané žádosti není patrné, kde má rozhodčí zákonné bydliště.  

 

6) Žádost R. Kubeše o umožnění zkoušky pro posuzování soutěže Junior handling 

KR sděluje, že pro posuzování soutěže Junior handling je třeba absolvovat školení, viz usnesení P 

ČMKU 22/03/08.  

 

7) Dopis od Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných 

KR obdržela dopis týkající se rozšiřování aprobací rozhodčích. KR děkuje za připomínky, bere je na 

vědomí. Klub si stěžuje na delegování rozhodčích na MVP, NVP, KVP a SVP. KR se pozastavuje, že si 

klub stěžuje na rozhodčí, kteří posuzují klubové a speciální výstavy. Na tyto výstavy klub deleguje 

sám, může si tedy vybrat rozhodčí dle vlastního uvážení.  

 

8) Stížnost na čekatelku E. Jelínkovou Hrdličkovou 

Tuto záležitost již řešilo P ČMKU, ukončeno. 

 

9) Stížnost na chování rozhodčí Mgr. B. Ovesnou 

KR obdržela stížnost na chování rozhodčí ke psům při posuzování. KR si rozhodčí pozve na příští 

 zasedání. 

 

10) Stížnost na uznání protestu komisí pro protesty na speciální výstavě Českého pointer a setter 

klubu 01.05.2014 

Zápis z jednání bude přílohou. 

 

11) KR doporučuje, aby byl vypracován manuál pro hlavního rozhodčího v případě poranění člověka 

psem na výstavě. 

 

12) Návrh na úpravu Výstavního řádu ČMKU 

Protestní komise je zpravidla tříčlenná, je tvořena hlavním rozhodčím, ředitelem výstavy a jedním 

z rozhodčích. Na výstavách, kde posuzuje pouze jeden rozhodčí, nebo pouze zahraniční rozhodčí, 

může být protestní komise dvoučlenná. V takovém případě ji tvoří hlavní rozhodčí a ředitel výstavy, 

hlavní rozhodčím musí být rozhodčí ČR. 

 

 

 



13) Návrh na úpravu Směrnice pro delegování rozhodčích bod č. 2 v návaznosti na změnu předpisů FCI 

KR navrhuje úpravu bodů 2 - Finanční podmínky pro účast rozhodčích z ČR na všech typech výstav 

bod 2 b) odměna za posuzování mimo výstav klubových a speciálních 1000,- Kč netto/den 

posuzování v případě, že rozhodčí posoudí nejméně 30 psů 

bod 2 d) v případě menšího počtu psů, KR navrhuje doplnit  -  méně než 30 psů 

 

14) KR navrhuje, aby zadávání titulu BOS bylo na CAC výstavách povinné, postup při zadávání bude 

přílohou Výstavního řádu. 

 

15) KR navrhuje setkání zástupců (konzultantů) FCI skupin v termínu 27.11.2014. 

 

16) KR navrhuje termín školení Junior handlingu v termínu 20.11.2014, zájemci se mohou přihlásit do 

31.08.2014. 

 

17) KR upozorňuje P ČMKU na nekorektní chování člena dostihové komise pana Zuvače, které nastalo při 

školení pro měření chrtů a následně se opakovalo při ostatních měřeních. Jeho chování vyvrcholilo 

snahou o měření nečipovaného psa s nečitelným tetováním. KR navrhuje P ČMKU zvážení jeho 

setrvání v dostihové komisi. 

 

18) KR navrhuje P ČMKU, aby při opakovaných stížnostech na chování rozhodčího měla právo si 

rozhodčího pozvat na projednání. 

 

Termín vstupních zkoušek - 6. a 7. 11.2014 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.     Zapsala: Fialová 


