
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 9.1.2008 
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

 
Přítomni:   M. Václavík, ing. Z. Antonovič 
Omluven:  J. Šiška 
 
Kontrola zápisu z minulého jednání: 
Ad 2) Řád schválen a zveřejněn 
Ad 3) P ČMKU schválilo doložení potvrzení o splnění zkoušky, plemeno mops bylo 

p. Karbanovi doplněno. 
Ad 4) P ČMKU schválilo přidělení skupiny V. pro MVDr. Šimka a skupiny VI. pro V. 

Dvořákovou 
Ad 8) trvá, bude řešeno v rámci výběru nových čekatelů 
Ostatní body jsou vyřízeny a uzavřeny. 
 

1) Stav aktivity rozhodčích: 
Bylo osloveno 144 rozhodčích, 39 rozhodčích neodpovědělo. 105 rozhodčích 
odpovědělo - toho 5 chce ukončit činnost rozhodčího, 5 rozhodčích 
neposuzovalo více než 5 let a 2 rozhodčí budou předmětem dalšího šetření 
(T. Kučera a E. De Wine),  
KR navrhuje obeslat rozhodčí, kteří neodpověděli, doporučeným dopisem 
s žádostí o vyjádření nejpozději do 31.3.2008.  
KR navrhuje pozvat rozhodčí, kteří neposuzovali více než 5 let, k přezkoušení. 
KR doporučuje ukončit činnost rozhodčím, kteří o to požádali (E. Bambasová, 
A. Formánek, F. Korbel, L. Langmajer, M. Opletalová). 

 Rozhodčí T. Kučera se v posledních letech zdržuje mimo území ČR. 
Rozhodčí E. De Wine ve svém potvrzení uvedla, že posuzovala 2 výstavy na 
území Belgie, kde se zdržuje. Ani na jednu z uvedených výstav nebyla 
vyžádána belgickou střešní organizací. 
 

2) Jmenování čestných rozhodčích:  
KR navrhuje P ČMKU jmenovat tyto čestné rozhodčí: 
Miloslav Helcl, ing. Jiří Hezký, Lubomír Klement, ing. Karel Kocourek, ing. 
Gustav Kořínek, Milan Macoun, Vladimír Mojžíš, MVDr. Josef Nejdl, Josef 
Němec, ing. Josef Novák, JUDr. Karel Nývlt, Zbyněk Píbl, Ladislav Pokorný, 
Irena Rafalská, Daniel Stanko, ing. Vladimír Tomášek, Libuše Ubrová, ing. 
arch. Zdena Zábrodská 

 
3) Jmenování rozhodčích oprávněných posuzovat soutěže BOD a BIS na MV: 

V návaznosti na Výstavní řád FCI a Řád pro rozhodčí FCI KR navrhuje P 
ČMKU jmenovat tyto rozhodčí: 
- všichni univerzální rozhodčí automaticky 
- MVDr. František Šimek, Mgr. Božena Ovesná, Miloš Kašpar 
 

4) Jmenování rozhodčích oprávněných posuzovat ostatní soutěže na MV: 
V návaznosti na Výstavní řád FCI a Řád pro rozhodčí FCI KR navrhuje P 
ČMKU jmenovat tyto rozhodčí: 
- všichni univerzální rozhodčí automaticky 
- Vladimír Adlt, ing. Zdeněk Antonovič, Alena Auerbach, František  

Bouček, Petr Buba, Olga Dolejšová, Lenka Frnčová, Olga Hrabáková, 
ing. Leoš Jančík, Zdenka Jílková, ing. Alena Košťálová, Milan Krinke, 
Marie Marušková, Luděk Müller, RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., 



Ludmila Pavíková, Petr Studeník, Pavel Šulcek, Vladimíra Tichá, ing. 
Václav Vlasák 
 

5) Závěrečné praktické zkoušky čekatelů:  
P ČMKU dne 8.1.2008 schválilo konání těchto zkoušek při MV v Brně.  
Předseda zkušební komise: M. Václavík 
Jiří Drábek – pointr 
Vítězslav Fiala – německý ovčák 
Veronika Kučerová Chrpová – vipet 
Kateřina Minarčíková – čivava 
Ivana Soldánová – chodský pes 
Zkoušky budou probíhat podle nového řádu. Sekretariát informuje příslušné 
chovatelské kluby o konání zkoušek. 

  
6) Zařazení do evidence mezinárodních rozhodčích:  

MVDr. Jaroslav Švec –  splňuje, KR doporučuje zařadit mezi mezinárodní  
rozhodčí 

 
7) Stížnosti: 

- B. Pražáková – stížnost na postup rozhodčí M. Maruškové při MVP  
18.11.2007: Stížnost není možné řešit zpětně, pokud protest nebyl 
řádně podán do skončení posuzování v souladu s VŘ. Fena zmiňovaná 
ve stížnosti řádně prošla veterinární prohlídkou.  

- V. Myšák – stížnost na postup rozhodčí J. Svobodové na bonitaci  
1.4.2007 v Kroměříži a L. Kukly na bonitaci 24.9.2007 tamtéž: Dle 
přiložených materiálů soudního znalce a vyjádření veterinární kliniky 
v Brně se KR domnívá, že se jedná o nepravidelný skus. KR 
neporozuměla bonitační kartě, kde je označeno A2–podkus a v záhlaví 
„vyřazen pro předkus“.  
Pozvání rozhodčích na bonitaci je v plné kompetenci chovatelského 
klubu pro dané plemeno. Jmenovaní rozhodčí budou pozváni na příští 
jednání KR k podání vysvětlení. 

 
8) Jednání s MVDr. Petříkovou:  

K jednání pozvána MVDr. Petříková k objasnění posuzování boxerů 
s kupírovanýma ušima dne 9.6.2007 v Praze 4–Braníku (klubová výstava 
boxerů). KR rozhodčích byla P ČMKU úkolována, aby projednala s MVDr. 
Petříkovou, zda posuzovala na výše uvedené výstavě kupírovaná zvířata. 
MVDr. Petříková k tomu uvádí, že si toto již nepamatuje, ale že odmítá jakkoli 
diskriminovat předvedená zvířata.  Uvádí, že je možné, že se některá 
kupírovaná zvířata výstavy zúčastnila a žádá KR, aby uvedla jmenovitě 
kupírované jedince, kteří byli posouzeni a jejich posudky. 

 
9) Jednání s K. Hořákem:  

K jednání pozván K. Hořák, aby se vyjádřil ke svému vystupování na setkání 
rozhodčích před MVP v Praze dne 18.11.2007. P. Hořák se omluvil za své 
společensky nevhodné chování.  KR omluvu akceptuje. 

 
Příští jednání KR je plánováno na pondělí 25.2.2008 od 11:00. 
 
 
Zápis podléhá schválení P ČMKU. 

Zapsala:Jarošová 


