
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 28.2.2008 
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

 
Přítomni:   M. Václavík, J. Šiška 
Omluven:  ing. Z. Antonovič   
 
Kontrola zápisu z minulého jednání: 
ad 1)  Oslovit p. De Wine – úkol trvá 
 Ostatní položky splněny. 
ad 2) Čestní rozhodčí budou obesláni diplomem. 
ad 5)  Závěrečné praktické zkoušky čekatelů – výsledky: 

Jiří Drábek – pointr - neprospěl 
Vítězslav Fiala – německý ovčák - prospěl 
Veronika Kučerová Chrpová – vipet - prospěla 
Kateřina Minarčíková – čivava - prospěla 
Ivana Soldánová – chodský pes – prospěla 

ad 7) Stížnost V. Myšáka bude předmětem dnešního jednání. 
Všechny ostatní položky jsou vyřízeny. 
 

1) P ČMKU pověřilo KR a VK k vytvoření nové směrnice pro delegaci 
rozhodčích – KR doporučuje obeslat členy KR, VK a pořadatele výstav 
stávající směrnicí a žádostí o vypracování připomínek. Následně doporučuje 
svolat pracovní schůzku k projednání došlých připomínek a vypracování 
nového návrhu směrnice za účasti KR, VK a pořadatele výstav. 

 
2) Jmenování rozhodčích oprávněných posuzovat Junior handling na MV a NV: 

KR navrhuje P ČMKU jmenovat tyto rozhodčí:  
Mezinárodní rozhodčí: Ing. Hana Blatońová, Olga Dolejšová, Věra Dvořáková, 
Lenka Frnčová, Eva Hájková, Zdena Holmerová, Zdenka Jílková, Dagmar 
Kapounová, Ing. Alena Košťálová, Milan Krinke, Marie Marušková, Antonín 
Mudra, Ing. Ivana Němečková, RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., Ludmila 
Pavlíková, František Polehňa, Ing. Ivana Síbrtová, Petra Spoustová, Bc. 
Vladimíra Tichá, PhDr. Iva Světlá 
Národní rozhodčí: MUDr. Jan Čelakovský, Ing. Jana Daňková,  Alena Kunfalvi, 
Vlastimila Ronovská, Alena Weinlichová 
 

3) Žádosti o rozšíření aprobací:  
KR doporučila P ČMKU ke schválení následující rozšiřování: 
Alena Auerbach  kernteriér 
    norfolk teriér 
    norvič teriér 

(KR nedoporučuje povolit výjimku na rozšiřování na více 
než 3 plemena najednou) 

Petr Broukal    bobtail 
ing. Jana Dańková   stafordšírský bulteriér 
    kernteriér 
    norfolk teriér 
ing. Renata Hejčová Dandie Dinmont teriér 
    west highland white teriér 
    skotský teriér 



ing. Leoš Jančík  malý münsterlandský ohař 
    velký münsterlandský ohař 
    německý dlouhosrstý ohař 
Stanislava Janická  porcelaine 
    sedmihradský honič 
Milan Krinke   bobtail 
Ladislav Kukla  kavkazský ovčák 
    australský ovčák 
    belgický ovčák 
Luděk Müller   anglický setr 
    irský setr 
    pointr 
Iveta Nováková  český horský pes 
Mgr. Božena Ovesná Jack Russell teriér 
    parson Russel teriér 
    border teriér 
RNDr. J. Ovesná, CSc. kerry blue teriér 
    Irish soft coated wheaten teriér 
    bedlington teriér 
ing. Hana Petrusová basenji 
    čau-čau 
    peruánský naháč 
ing. Ivana Roubalová německý pinč  
    trpasličí pinč (po vyjádření druhého klubu!) 
MVDr. Jaroslav Švec velký hrubosr.vendéeský baset  

malý hrubost. vendéeský baset (po vyjádření 
druhého klubu!) 

 
Zpět klubům k doplnění byly zaslány tyto žádosti: 
ing. Iva Černohubová malý modrý gaskoňský honič 
ing. Ivana Roubalová bígl 

 
4) Stížnosti: 

- A. Špačková: Stížnost na neetické jednání p. Puchálkové – KR 
zkonstatovala, že stížnost lze řešit pouze prostřednictvím občansko-
právního sporu. Zároveň KR doporučuje obeslat p. Puchálkovou 
žádostí o vyjádření k této stížnosti.  

- J. Wolf: Stížnost na nevhodné vystupování p. Hořáka – KR navrhuje 
pozvat p. Hořáka k osobnímu projednání stížnosti za účasti MVDr. 
Široký, Ing. Kubeš, p. Václavík, p. Šiška. 

- A. Hollesch: Stížnost na porušení výstavního řádu p. Jandou - p. Janda 
nebyl nikdy uveden v průkazu původu jako majitel uvedených 
vystavovaných jedinců. KR doporučuje P ČMKU doplnit do nového 
výstavního řádu klauzuli, že ustanovení, hovořící o vlastnictví psa, se 
nevztahuje na rozhodčího-chovatele štěňat pro třídy štěňat a dorostu 
(Čl. 9 – Rozhodčí současného VŘ). V tomto smyslu doporučuje KR 
stěžovateli odpovědět. 

- V. Myšák: K jednání byli pozváni rozhodčí J. Svobodová a L. Kukla. 
Oba byli seznámeni s obsahem stížnosti. KR konstatuje, že pozvání 
rozhodčích k bonitacím a působ zařazení do chovu je zcela 



v kompetenci chovatelského klubu. KR shledala pochybení v zápisu do 
bonitační karty a doporučila oběma rozhodčím důslednou kontrolu 
podepisovaných materiálů. 

 
 
Zápis podléhá schválení P ČMKU. 

Zapsala:Jarošová 
 


