
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 07.08.2019 
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

 
Přítomni:   M. Václavík, V. Tichá, J. Janda, Z. Jílková 
Omluvena:  K. Vaníčková 
 
Kontrola minulého zápisu 
 
ad 5) z 09.01.2019 Stížnost na chování rozhodčí Mgr. Z. Brotánkové 

KR na svém zasedání dne 09.01.2019 projednala stížnost na nevhodné chování rozhodčí Mgr. Z. 

Brotánkové, konkrétně na zesměšňování psa a znevažování práce rozhodčí, která jej posoudila a udělila 

mu titul BOB.  KR doporučila P ČMKU pozvat rozhodčí Mgr. Z. Brotánkovou k projednání. Rozhodčí byla 

zaslána pozvánka na dnešní jednání. 

KR obdržela od rozhodčí Mgr. Z. Brotánkové omluvu z jednání a písemné vyjádření k výše 

uvedenému. KR projednala přiložené materiály a KR sděluje, že se podezření na nekorektní chování 

neprokázalo a konstatovala, že není vhodné, aby rozhodčí veřejně komentovali práci jiných rozhodčích.  

 

1) Žádosti o rozšíření aprobací 

Ing. Eva Zatyko Mayerová – moskevský strážní pes 

KR doporučuje ke schválení. 

Jakub Kadlec – francouzský buldoček 

KR doporučuje ke schválení. 

Renata Cepková – labradorský retriever, chesapeake bay retriever, zlatý retriever,  

KR doporučuje postupovat jako v předchozích případech, a to vydat HL až po schválení aprobací 

předložených ke schválení P ČMKU. 

MVDr. Jana Kočová – auvergneský ohař  

KR doporučuje ke schválení. 

 

2) Žádost o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích 

Mgr. Václava Rybárová – podmínky splněny 

Michaela Semeráková – podmínky splněny 

KR doporučuje ke schválení. 

 

3) Žádosti rozhodčích o rozšíření v rámci FCI skupin 

a) projednané žádosti 



Mgr. Václava Rybárová – FCI skupina IX 

Alexandra Grygarová – FCI skupina III 

Žádosti byly projednány na zasedání KR dne 15.05.2019, všechny potřebné náležitosti dané Řádem 

pro jmenování rozhodčích již proběhly. Některé dotazované kluby sdělily, že s rozšířením na zastřešená 

plemena souhlasí pouze za následujících podmínek: 

FCI skupina IX - Mops klub souhlasí za podmínky hospitace na bonitaci. 

KR obdržela vyjádření od Klubu chovatelů pudlů, z s. . KR neshledala v jediné námitce relevantní důvody 

odůvodňující nedoporučení rozšíření. KR doporučuje vydání HL. 

FCI skupina III – Klub chovatelů českých teriérů souhlasí za podmínky hospitace na klubové nebo 

speciální výstavě jednoho z klubů zastřešujících plemeno český teriér. 

KR doporučuje vydat výše uvedeným rozhodčím hospitační listy na FCI skupinu III a IX. V případě 
vyjmenovaných plemen (mops, český teriér) doporučuje respektovat podmínky zastřešujících klubů. 

b) nové žádosti 

Iveta Nováková – FCI sk. I 

KR doporučuje ke schválení a doporučuje postupovat v souladu s Řádem pro jmenování 

rozhodčích článkem IV bodem 2). 

Ing. Radovan Lysák – FCI sk. V 

KR doporučuje, aby rozhodčí rozšiřoval v souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích 

článkem IV bodem 1), tj. po jednotlivých plemenech. 

MVDr. Ing. Veronika Chrpová a D. Smékal – FCI sk. VII 

Rozhodčí D. Smékal doložil kladné souhlasy všech klubů zastřešujících plemena FCI sk. VII. 

KR doporučuje postupovat jako v předchozích případech, a to aby si rozhodčí nejprve 

rozšířili klasickým způsobem na 3 plemena, s tím, že budou doložena doporučení chovatelských 

klubů. 

4) Žádost Z. Jílkové o vzdělávání na všechna plemena 

P ČMKU na svém zasedání dne 26.06.2019 schválilo žádost Z. Jílkové o rozšiřování na všechna 

plemena. KR doporučuje vydání HL na níže uvedená plemena: 

FCI skupina I – bearded colie, šeltie, welsh corgi cardigan a pembroke  

FCI skupina II – boxer, hovawart 

FCI skupina III – airedale teriér, bedlington teriér, cairn teriér 

FCI skupina VI – dalmatin, rhodéský ridgeback, porcelaine 

FCI skupina VII – anglický setr, výmarský ohař, pointr                                                                                                        

 



5) Žádosti o prominutí hospitace a umožnění teoretické zkoušky 

a) rozhodčí MUDr. T. Maślanka žádá o umožnění teoretické zkoušky bez hospitace na plemeno 

maďarský chrt, důvodem je neúčast plemene na výstavách (v posledních dvou letech).  

KR doporučuje ke schválení. 

b) rozhodčí A. Mudra žádá o umožnění teoretické zkoušky bez hospitace na plemena norský losí pes 

šedý, východosibiřská lajka a norský lundehund, důvodem je nízká účast na výstavách. 

KR doporučuje ke schválení. 

c) rozhodčí J. Novák žádá o umožnění teoretické zkoušky bez hospitace na plemena italský spinone, 

německý ohař drátosrstý a slovenský ohař hrubosrstý, důvodem je malá účast na výstavách. 

KR konstatovala, že plemeno italský spinone se na výstavách vyskytuje a doporučila ke schválení 

absolvování teoretické zkoušky pouze na plemena německý ohař drátosrstý a slovenský ohař 

hrubosrstý bez absolvování hospitací. 

 

6) Žádost o možnost rozšíření aprobace o soutěž JH 

KR obdržela žádost rozhodčí Edity Jelínkové Hrdličkové o rozšíření aprobace na soutěž Junior 

handling.  

KR doporučuje zařazení na příští školení JH. 

 

 

7) Stížnosti na nevhodné chování rozhodčí J. Gogolínové 

KR obdržela stížnosti na nevhodné chování rozhodčí J. Gogolínové na klubové výstavě 

Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií, z. s. dne 12.05.2019 v Chropyni. Rozhodčí  

J. Gogolínová byla na výstavě v roli vystavovatelky a dle sdělení slovně (vulgárně) napadla paní L. N., 

která zpoza kruhu fotila jednotlivé psy. 

KR doporučuje požádat Moravskoslezský klub chovatelů colií a sheltií, z. s. o vyjádření k výše 

popsané situaci. V případě potvrzení bude rozhodčí pozvána k osobnímu projednání. 

 

 

8) Stížnost na L. Petráškovou 

KR obdržela stížnost na porušení Výstavního řádu ČMKU a FCI rozhodčí na MVP v Litoměřicích dne 

18.05.2019. Stížnost se týká posouzení psa, u kterého byla rozhodčí uvedena v katalogu jako 

spolumajitelka. Součástí stížnosti je též upozornění na porušení Zápisního řádu ČMKU, tuto záležitost již 

řešilo P ČMKU na svém zasedání dne 26.06.2019.  

 KR doporučuje, aby problém byl projednán na jednání, ke kterému bude rozhodčí pozvána 

v souvislosti porušením jiných kynologických předpisů, viz zápis P ČMKU ze dne 26.06.2019. 

 

9) Stížnost na rozhodčí M. Svobodovou 

KR obdržela stížnost na posuzování rozhodčí M. Svobodové, která dle sdělení na MVP v Praze dne 

01.12.2018 posoudila slepého psa. Pes obdržel známku V3. Dle sdělení se rozhodčí vystavovatelky 

zeptala, proč se pes v prostoru pohybuje nejistě, vystavovatelka odvětila, že je prakticky slepý na PRA.  



KR konstatovala, že Výstavní řád FCI termín vyloučen z posuzování nezná, pravidlo pro diskvalifikaci 

přesně specifikuje a pes by maximálně mohl získat  hodnocením neposouzen. Problém mohl být řešen 

přímo na výstavě za účasti veterináře. KR doporučuje, aby rozhodčí byla upozorněna na důležitost 

zdravotních aspektů při hodnocení exteriéru. 

 

 

10) Žádost o opravnou závěrečnou praktickou zkoušku  

Čekatelka Z. Mrňáková žádá o opravnou závěrečnou praktickou zkoušku. První zkoušku absolvovala 

neúspěšně dne 06.04.2019. KR bere na vědomí a souhlasí, aby byl dodržen termín stanoven Řádem pro 

jmenování rozhodčích a čekatelka byla pozvána na opravnou praktickou zkoušku na NVP v Brně dne 

11.01.2020.  

 

11) Rozhodčí I. Beradze 

ČMKU obdržela od Federation Cynologique de Georgie sdělení, že od 12.07.2019 registrují 

rozhodčího I. Beradzeho ve své databázi. KR bere na vědomí a vyřazuje rozhodčího z evidence. 

 

12) Žádost rozhodčího M. Roškoty týkající se rozšiřování aprobací 

Rozhodčí M. Roškota v současné době rozšiřuje na plemeno knírač. Rozhodčí uvádí, že si u Klubu 

chovatelů kníračů 1927 z. s. žádal o hospitaci na jarní klubové výstavě s CAC, klub žádosti nevyhověl 

s odůvodněním, že bude posuzovat zahraniční rozhodčí v mateřském jazyce a nebude možnost věnovat 

se hospitaci. Obdobná situace prý bude i na podzimní výstavě. Rozhodčí žádá KR o výjimku ohledně CAC 

pro plemeno knírač. 

KR doporučuje P ČMKU, aby rozhodčímu byla na plemeno knírač povolena hospitace na bonitaci. 

 

Rozhodčí též rozšiřuje na plemeno dobrman a bohužel se mu prozatím nepodařilo absolvovat 

hospitaci u jednoho z povinných rozhodčích. Jedním z povinných rozhodčích je předseda KR, který 

plemeno posuzuje na MVP v Mladé Boleslavi. KR doporučila absolvovat hospitaci této výstavě.  

 

13) Zápis P ČMKU z 26.06.2019 

Vzhledem k tomu, že byla rozhodčí M. Dočekalová dne 26.06.2019 P ČMKU potrestána za porušení 

Zápisního řádu ČMKU. KR doporučuje pozastavit činnost rozhodčí po dobu trvání již stanoveného 

trestu. 

 

14)  Rozšiřování v rámci FCI skupiny IX – L. Frnčová 

Rozhodčí L. Frnčová rozšiřuje v souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích článkem IV bodem 2) na 

FCI skupinu IX. V případě plemene pudl bylo s ohledem na odlišnost velikostních a barevných rázů 

vydáno 20 hospitačních listů. Rozhodčí zaslala 13 hospitačních listů spolu se žádostí o zkoušky. 

KR doporučuje, aby bylo postupováno jako v případě ostatních rozhodčích rozšiřujících v rámci FCI 

skupiny IX, a to aby rozhodčí absolvovala hospitace i na zbývajících 7 rázu plemene pudl. KR 

konstatovala, že pudl není vzhledem k specifikům jednotlivých výškových a barevných rázů plemeno 

jednoduché a trvá na absolvování všech hospitací. 

 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.     Zapsala: Fialová 


