
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 18.01.2018 
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

 
Přítomni:   M. Václavík, V. Tichá, J. Janda 
 
Kontrola minulého zápisu 
 

ad7) z min. jednání Vyjádření KCHPON k žádosti Doc. RNDr. J. Ovesné o rozšíření v rámci FCI sk. I 

Klub chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze zapsaný spolek zaslal standardně 

záporné vyjádření k žádosti Doc. RNDr. J. Ovesné o rozšíření v rámci FCI skupiny I.  Na základě 

opakovaných nesouhlasů s rozšířením aprobací rozhodčích v rámci FCI skupiny I. KR pozvala zástupce 

klubu a autora dopisů k osobnímu projednání, dotyčný se však ze schůzky omluvil s uvedením důvodu, 

že se nejedná o jeho hlas, ale o vyjádření samostatného klubu. KR doporučuje dále se záležitostí 

nezabývat. 

 

1) Žádost o rozšíření aprobací 

Michaela Dočekalová – flat coated retriever, curly coated retriever, chesapeake bay retriever, nova 

scotia duck tolling retriever, zlatý retriever 

Lenka Malíková -  – flat coated retriever, curly coated retriever, chesapeake bay retriever, nova scotia 

duck tolling retriever, zlatý retriever 

K žádostem o rozšíření na plemena retrieverů je doloženo vyjádření klubu s žádostí o umožnění 

rozšíření aprobací na 5 plemen retrieverů, jako důvod je uveden malý počet jedinců u 2 plemen. 

KR doporučuje ke schválení rozšíření na všechna plemena retrieverů. 

Jitka Gogolínová – šeltie a welsh corgi pembroke  

KR doporučuje ke schválení. 

Renata Cepková – leonberger – podléhá schválení 2. klubu 

KR doporučuje ke schválení po doložení vyjádření 2. klubu.  

Milan Plundra – landseer 

KR doporučuje ke schválení. 

Jakub Kadlec – pudl, mops, kavalír King Charles španěl – podléhá schválení 2. klubů 

KR doporučuje po schválení po doložení vyjádření ostatních klubů zastřešujících plemena.  

Darina Mervová – žádost o povolení rozšíření pro zbývající plemena FCI skupiny VIII: 

německý křepelák, kooikerhondje, portugalský vodní pes, španělský vodní pes, barbet, irský vodní 

pes, americký vodní španěl, field španěl, sussex španěl a wetterhound. 

Jako důvod rozhodčí uvádí, že se 7 z uvedených plemen v současnosti na výstavách v ČR nevystavuje. 

KR doporučuje projednat až po absolvování praktických zkoušek na plemena retrieverů. 



 

2) Žádost o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích 

Jakub Kadlec – podmínky splněny 

KR doporučuje ke schválení. 

 

3) Žádosti rozhodčích o rozšíření aprobace na plemeno kolie krátkosrstá 

Rozhodčí Bc. J. Reslerová, J. Gogolínová a T. Knedlhansová se obrátily na KR s žádostí o rozšíření 

aprobace na plemeno kolie krátkosrstá bez závěrečných zkoušek. Všechny tři žadatelky jsou již rozhodčí 

na plemeno kolie dlouhosrstá a jako důvod uvádějí, že rozdíl mezi standardy je pouze v délce srsti. 

KR žádosti projednala a doporučuje přiznání aprobace na základě úspěšně absolvované teoretické 

zkoušky.  

 

4) Žádost o možnost rozšíření aprobace o soutěž JH 

Budoucí rozhodčí S. Beránková se obrátila na KR s žádostí o možnost zařazení na školení rozhodčích 

rozšiřujících aprobaci o soutěž JH. 

KR doporučuje ke schválení. 

5) Žádosti rozhodčích rozšiřujících jako skupinoví rozhodčí 

Rozhodčí K. Vaníčková žádá KR o prominutí hospitací na plemena východosibiřská lajka a švédský 

vallhund, z důvodu, že tato plemena se na výstavách téměř nevyskytují. 

Rozhodčí M. Kučerová žádá KR pouze o ústní přezkoušení v případě plemene neapolský mastin, 

důvodem je též minimální účast plemene na výstavách. 

KR doporučila prominutí hospitací a zároveň doporučila, aby zkoušky na výše uvedená plemena byly 

pouze teoretické. 

6) Žádosti rozhodčí o rozšíření v rámci skupiny 

KR obdržela žádosti o rozšíření v rámci skupiny od následujících rozhodčích: 

 L. Frnčová  - FCI skupina 9 a 10 

KR doporučuje, aby rozhodčí nejprve ukončila praktické zkoušky na rozdělaná plemena a dále 

se pak v této skupině vzdělávala jako skupinový rozhodčí. FCI skupinu IX nelze povolit, neodpovídá 

řádům, viz Řád pro jmenování rozhodčích bod 4 číslo 2 písmeno b). 

Mgr. Z. Brotánková – FCI skupina I 

KR nedoporučuje ke schválení. 

 



 

7) Žádost čekatelky R. Krčkové Kminiakové o přijetí mezi čekatele na funkci rozhodčího 

KR nedoporučuje zařazení mezi čekatele z důvodu nesplnění podmínek stanovených řádem. 

Adeptka na rozhodčí doložila společné bydliště s manželem v ČR, CHS je však evidována na Slovensku a 

vrhy jsou zapsány v Unii kynologických klubů (UKK) - Slovensko. Nesplňuje tedy podmínku stanovanou 

řádem, že odchovy musí být zapsány v plemenné knize ČMKU. Z uvedeného důvodu Klub anglických 

bulldoků ČR vyjádřil nesouhlas k zařazení mezi čekatele na funkci rozhodčího. 

 

8) Žádost rozhodčí M. Semerákové 

KR obdržela žádost rozhodčí M. Semerákové o doplnění seznamu rozhodčích schválených 

k závěrečným praktickým zkouškám na plemeno samojed o rozhodčí K. Vaníčkovou. 

KR doporučuje ke schválení.  

9) Rozhodčí k praktickým rozšiřovacím zkouškám 

KR doporučuje, aby v případě výjimek u seznamu rozhodčích určených pro praktické rozšiřovací 

zkoušky, byl povolen pouze rozhodčí, který alespoň jednou posuzoval klubovou výstavu. 

 

10) Žádost rozhodčího Ing. R. Lysáka 

Rozhodčí žádá o vydání HL na plemeno německý špic, japonský špic a thai bangkeaw dog. U 

posledních dvou uvedených současně žádá o výjimku v počtu odhospitovaných jedinců z důvodu 

málopočetnosti plemen. 

KR doporučuje vydat HL na plemena německý a japonský špic. Na plemeno thai bangkeaw dog KR 

doporučuje vydat HL až po úspěšném absolvování praktické zkoušky na plemeno shiba.  

U požadovaných plemen KR doporučuje ke schválení snížení počtu jedinců za předpokladu, že bude 

zachován počet 3 hospitací.  

11) KR připraví informaci o postupu při praktických zkouškách při rozšiřovaní aprobací. 

 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.     Zapsala: Fialová 


