
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 03.11.2016 
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

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

Kontrola zápisu z minulého jednání 
 

 

1) Žádost o rozšíření aprobací 

Robert Kubeš – bulteriér, miniaturní bulteriér, foxteriér hladkosrstý a hrubosrstý 

KR doporučuje ke schválení. 

MVDr. Jana Kočová – slovenský hrubosrstý ohař 

žádost o snížení počtu jedinců k hospitacím a povolení jedné hospitace na Slovensku (v zemi původu) 

KR doporučuje snížení počtu za předpokladu zachování 3 hospitací, zároveň doporučuje povolení 

hospitace na Slovensku v souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích. 

Ing. Iva Černohubová – pointer, anglický setr, gordon setr, irský setr, irský červenobílý setr – podléhá 

schválení 2. klubu 

žádost o výjimku – možnost hospitovat na 5 plemen - všechna zastřešená v jednom klubu 

KR doporučuje ke schválení. 

Mgr. Václava Rybárová – chodský pes, pražský krysařík 

KR doporučuje ke schválení až po doložení schválení klubů.  

 

2) Žádost rozhodčí Š. Štusákové o přijetí do seznamu mezinárodních rozhodčích 

Podmínky splněny – KR doporučuje ke schválení.  

3) Žádost rozhodčích o rozšíření v rámci FCI skupin 

Tomáš Leinveber – FCI skupina III 

MVDr. Klára Eichacker – FCI skupina III 

Vzhledem k velkému počtu rozhodčích rozšiřujících v rámci FCI skupiny III, KR doporučuje rozšiřování 

klasickým způsobem. 

Ing. Eva Zatyko Mayerová – FCI skupina II 

Rozhodčí dosud rozšiřovala klasickým způsobem, přesto u dvou plemen závěrečné zkoušky opakovala. 

KR se též musela zabývat nedodržením pravidel při rozšiřování. Z těch důvodu KR nedoporučuje ke 

schválení. 

Martina Kučerová – FCI skupina II 

KR doporučuje ke schválení. 



 

4) Žádosti adeptů na funkci rozhodčího exteriéru psů 

Lucie Tylová – west highland white teriér – podléhá schválení 2. klubu 

Jana Panochová – japan chin - podléhá schválení 2. klubu 

Ing. Lucie Studýnková – anglický setr 

Martina Hegr Klivarová – bloodhound 

Milan Fekiač – český fousek 

Ing. Silvie Vácha – rhodéský ridgeback 

Ing. Hana Pánková – rhodéský ridgeback 

Zuzana Mrňáková – belgický ovčák 

Svatava Beránková – porcelaine  

Renáta Tetřevová – anglický špringršpaněl 

Dana Žampachová – americká akita 

Kateřina Vernerová – flat coated retriever 

Kateřina Jendřejčíková – knírač 

René Hlavatý - tibetská doga 

Monika Švarcová – border kolie 

Ing. Zdeňka Vašková – středoasijský pastevecký pes 

Jana Králíková – west highland white teriér – podléhá vyjádření 2. klubu 

Zdeněk Písařík – jagdteriér 

Žadatel předložil neprůkazné doklady o práci na výstavách a doporučení klubu staré více než 5 let, 

z uvedených důvodů KR nedoporučuje adepta zařadit ke vstupním zkouškám. 

Lukáš Zeman – novofundlandský pes 

KR obdržela vyjádření 2. klub, který vyjádřil nesouhlas. KR nepovažuje uvedené důvody za relevantní, 

doporučuje zařadit adepta ke vstupním zkouškám.  

Alena Brůžková – maďarský ohař krátkosrstý a drátosrstý 

Pavel Dostál – český fousek 

 

KR navrhuje termíny vstupních zkoušek 9.12 a 16.12.2016. 

 



 

5) Stížnost na nevhodné chování rozhodčího při posouzení psa na bonitaci 

KR obdržela stížnost na nevhodné chování rozhodčího při posuzování plemene čivava při bonitaci a 

následné rozhodnutí opírané o diagnózu, která byla vyvrácena veterinárním lékařem. KR doporučuje 

vznést dotaz na rozhodčího s žádostí o vyjádření. Ohledně záležitosti týkající se zařazení jedince do 

chovu, KR doporučuje stěžovatelce obrátit se na klub případně na KCHZ.  

6) Návrh úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích 

 

V průběhu platnosti nového Řádu pro jmenování rozhodčích praxe ukázala drobné nedostatky, 

proto KR navrhuje následující úpravy. 

KR předkládá P ČMKU ke zvážení, zda by nebylo vhodné přidat do článku 8) Kárné postihy 

rozhodčích, v bodě 4 písmeno c) zákaz výkonu rozhodčího po určitou dobu nebo pozastavení 

rozšiřování aprobací. 

KR doporučuje P ČMKU, aby zvážilo úpravu profilu jednotlivých rozhodčích při posuzování soutěží. 

KR navrhuje, aby bylo uvedeno, že rozhodčí může posuzovat všechny soutěže nebo všechny soutěže 

mimo např. BIS, JBIS nebo JH. 

KR doporučuje doplnit následující: Praktické zkoušky se uskutečňují na mezinárodních nebo národní 

výstavě v ČR. Termín zkoušek a místa zkoušek schvaluje P ČMKU, složení zkušební komise určuje KR. 

Zkoušejícími musí být minimálně dva rozhodčí, z toho alespoň jeden mezinárodní s aprobací na dané 

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

proveden zápis. Termíny a místa zkoušek na následující rok se určují do 15.08. předchozího roku, 

čekatelé se na zkoušky hlásí 1 měsíc předem na ČMKU, odkud jsou na zkoušky delegováni.  

  

7) Doplnění do pověření pro NVP a MVP 

KR doporučuje doplnit do pověření výstav: Výstava je povinná uvézt v dotazníku pro delegaci 

rozhodčích dotaz, zda rozhodčí souhlasí při posuzování více jak 80 psů se psaním výstavních posudků. 

V případě zahraničních rozhodčích se posudky píší v jednom z jazyků FCI. 

 

 

Vzhledem k tomu, že do konce října nebyly dodány termíny školení rozhodčích, dává KR P ČMKU ke 

zvážení, zda školení pořádat.  

 

KR pověřuje V. Tichou úpravou pravidel pro JH tak, aby byly v souladu s FCI. 

 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.     Zapsala: Fialová 


