
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 28.05.2015 
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

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

Kontrola zápisu z minulého jednání 
 

1) Žádost o rozšíření aprobací 

Veronika Frolíková – italský chrtík, irský vlkodav 

Dalibor Smékal – lakeland teriér, bedlington teriér 

Ing. Miloslava Šišková – alpský brakýř jezevčíkovitý 

KR doporučuje výše uvedené ke schválení. 

Mgr. Václava Rybárová – čivava, king charles španěl, malý kontinentální španěl – klub 1023 – neuvedl 

relevantní důvod, proč nemůže doporučit (nezná rozhodčí). KR doporučuje ke schválení. 

Tomáš Leinveber – norwich a norfolk teriér, anglický bulteriér, miniaturní bulteriér 

KR souhlasí a stejně jako v předchozích případech doporučuje vydat HL po 28.6.2015. 

 

MVDr. Klára Eichacker – irský teriér, kerry blue teriér, welsh teriér 

KR souhlasí a stejně jako v předchozích případech doporučuje vydat HL po 28.6.2015. 

 

2) Žádost o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích 

Ing. Michaela Přibáňová – podmínky splněny 

KR doporučuje ke schválení. 

 

3) Žádost rozhodčího K. Hořáka o přiznání FCI skupiny I 

KR konstatuje, že jsou splněny řádem stanovené podmínky a doporučuje, aby byl rozhodčí přizván 

k pohovoru v termínu rozšiřovacích zkoušek. 

 

4) Žádost rozhodčích o snížení počtu jedinců a hospitací při rozšíření aprobace 

- rozhodčí Ing. J. Formánek žádá o snížení počtu jedinců a hospitací na plemeno maďarský ohař 

drátosrstý 

 KR doporučuje snížení počtu jedinců a absolvování jedné hospitace. 

- rozhodčí Z. Jílková žádá o snížení počtu jedinců při hospitacích na plemeno clumber španěl 

 KR doporučuje snížení počtu jedinců při zachování počtu hospitací. 

- rozhodčí A. Mudra žádá o úpravu počtu hospitací a počtu posouzených jedinců plemene grónský pes.  

 KR souhlasí s jednou hospitací na bonitaci Klubu severských psů. 

 



5) Žádost bývalé rozhodčí R. Laňkové o znovu uvedení do seznamu rozhodčích exteriéru psů 

KR nedoporučuje, rozhodčí byla vyškrtnuta ze seznamu vzhledem k tomu, že se bez omluvy nedostavila 

k povinnému přezkoušení. 

6) Žádost zahraniční rozhodčí o přijetí do seznamu rozhodčích ČR 

Rozhodčí MUDr. Gabriela van Ruiten Hajnová v současné době působí v Nizozemsku, trvalé bydliště 

však má v ČR. V Nizozemí je registrovaná jako mezinárodní rozhodčí na následující plemena: airedale 

teriér, australský teriér, cairn teriér, český teriér, dandie Dinmont teriér, Jack Russell teriér, japonský 

teriér, lakeland teriér, norfolk teriér, norwich teriér, skotský teriér, sealyham teriér, skye teriér, welsh 

teriér, west highland white teriér.  

Rozhodčí je členkou Klubu chovatelů teriérů. Klub s přijetím souhlasí. KR doporučuje ke schválení za 

předpokladu dodržení všech administrativních záležitostí.  

7) Stížnost na odlišnost v posuzování mezi některými zúčastněnými na MVP Praha dne 3.5.2015  

Stěžovatel uvádí, že na MVP v Praze dne 03.05.2015 došlo k odlišnému posuzování  u plemene italský 

corso pes. Dle sdělení byl pes kat. č. 1897 diskvalifikován v důvodu nestandardní výšky – příliš velký. 

Avšak následně byla měřena fena s kat. č. 1904, která se naopak zdála malá. Byla ji naměřena menší 

výška, než jaké minimum uvádí standard. Tato fena však obdržela hodnocení V2, r. CAC. 

KR po prostudování obou posudků neshledala rozpor s Výstavním řádem, nebo standardem plemene. 

8) Žádost o prošetření výroků rozhodčí Ing. E. Jelínkové – Hrdličkové 

KR doporučuje, aby tyto rozpory byly řešeny občanskoprávní cestou. 

9) Žádost Mops klubu ČR týkající se školení pro rozhodčí plemene mops týkající se barevných rázů 

Klub uvádí, že na členské schůzi Mops klubu ČR bylo odsouhlaseno školení pro rozhodčí plemene mops 

ohledně barevných rázů. Klub žádá komisi o konzultaci a zaštítění školení. KR školení vítá, ale 

doporučuje změnu termínu. Z hlediska rozhodčích by byl vhodný pátek 17.7.2015 od 16:00. 

10) Úkol z P ČMKU z 24.4.2015 

P ČMKU zadalo KR úkol týkající se zjištění frekvence posuzování nových rozhodčích. 

KR oslovila 21 rozhodčích, s jednou výjimkou posuzovali všichni a to na více výstavách, aktivita se odvíjí 

od spolupráce s kluby. 

11) Termíny 

KR navrhuje následující termíny: 

opravné vstupní zkoušky čekatelů - 24. a 25.6.2015. 

rozšiřovací zkoušky 17.9.2015 

setkání konzultantů 15.10.2015 

 



12) Výstavy 

KR apeluje na dodržování kontroly propozic všech výstav Výstavní komisí, která by měla být provedena 

před jejich vydáním. Na základě praktických zkušeností upozorňuje na opakovaně se vyskytující 

neproškolenost personálu ve výstavních kruzích. 

 

 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.     Zapsala: Fialová 


