
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 01.09.2016 
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

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

Kontrola zápisu z minulého jednání 
 
ad 1) z 24.03.2016 Řád pro jmenování rozhodčích 

V návaznosti na nové znění Řádu pro jmenování rozhodčích a dřívější rozhodnutí P ČMKU, KR 

konstatuje, že je třeba rozhodnout, zda rozhodčí, který si rozšiřuje po plemeni na základě 3 hospitací, 

může rozšiřovat v rámci jedné skupiny do jejího dokončení, nebo zda může rozšiřovat ve více skupinách 

současně.  

 

1) Žádost o rozšíření aprobací 

Mgr. Václava Rybárová – český strakatý pes, americký bezsrstý teriér, japan chin 

KR doporučuje ke schválení v závislosti na rozhodnutí P ČMKU bod ad 1). 

Ing. Jan Bušta – havanský psík, čivava, bostonský teriér -  všechna plemena podléhají schválení 2. 

klubů 

KR doporučuje ke schválení. 

MUDr. Tadeáš Maślanka – afgánský chrt, deerhound 

KR doporučuje ke schválení. 

Ing. Veronika Kučerová Chrpová – jezevčíci 

KR doporučuje ke schválení, rozšiřování  aprobace bude probíhat dle schváleného rozhodnutí P ČMKU 

ze dne 28.06.2016 – hospitování na všech rázech jezevčíků. 

Lenka Němcová – plemena retrieverů – podléhá schválení 2. klubu 

KR doporučuje ke schválení. 

 

2) Žádost rozhodčí K. Šaldové o přijetí do seznamu mezinárodních rozhodčích 

Podmínky splněny - KR doporučuje ke schválení. 

 

3) Žádost čekatelky M. Štětinové o výjimku 

Čekatelka M. Štětinová žádá o výjimku z počtu odhospitovaných psů plemene skotský teriér. Řád pro 

jmenování rozhodčích uvádí 30 odhospitovaných jedinců, čekatelka absolvovala hospitace u 29 jedinců.  

KR doporučuje výjimku ke schválení. 

 



 

4) Vzdělávání v rámci FCI skupin 

Žádosti zaslané rozhodčími 

Mgr. N. Střalková – FCI sk. I  

KR doporučuje ke schválení. 

L. Kukla – FCI sk. I nebo II – dle uvážení KR 

KR nedoporučuje ke schválení z důvodu vyjádření rozhodčího k poslední schválené výjimce. 

L. Frnčo , MUDr. G. van Ruiten Hajnová – FCI sk. III  

KR doporučuje ke schválení. 

K. Vaníčková – FCI sk. V  

KR doporučuje ke schválení. 

MVDr. L. Šlapanský, O. Nehyba – FCI sk. VII  

KR doporučuje ke schválení. 

MUDr. M. Raba – FCI sk. IX  

KR doporučuje ke schválení a konstatuje, že dále bude postupováno dle metodiky Řádu pro jmenování 

rozhodčích. 

5) Rozšiřování aprobací – L. Frnčová 

Povinná hospitace u plemene barzoj na výstavě pořádané klubem proběhla u L. Sosnové – národní 

rozhodčí. 

Hospitace u plemene whippet měla být min. 1x absolvována na výstavě pořádané klubem, 

k doloženým HL byla doložena potvrzení klubu se všemi 3 hospitacemi na toto plemeno, bohužel ani 

jedna nebyla absolvována na klubové akci.  

Z důvodu nedodržení Řádu pro jmenování rozhodčích - hospitace u národní rozhodčí, hospitace 

v zahraničí bez souhlasu předsedy KR, KR neuznává doložené hospitace a navrhuje pozvat rozhodčí 

k projednání. 

6) Žádost o prošetření porušení Výstavního řádu ČMKU a FCI 

KR obdržela podnět týkající posuzování psa, který byl dle katalogu uveden ve spolumajitelství 

s rozhodčí Mgr. N. Střalkovou, která dané plemene posuzovala. KR vznesla dotaz na rozhodčí, která 

danou situaci objasnila a doložila průkaznými materiály. Jednalo se o překlep v katalogu, který byl řešen 

před zahájením výstavy přímo s organizátory.  

KR záležitost prověřila a konstatovala, že se stížnost nezakládá na pravdě. 

 



7) Podnět týkající se porušení Výstavního řádu ČMKU 

KR bylo zasláno upozornění na porušení Výstavního řádu rozhodčí M. Čermákovou, která dne 

01.05.2016 na MVP v Praze hospitovala na plemena grifonků a brabantíka a týž den vystavovala psa 

plemene kavalír King Charles španěl, kterého je majitelkou.  

KR si vyžádala vyjádření rozhodčí, která vzniklou situaci potvrdila. KR doporučuje zrušit výše 

uvedenou hospitaci a navrhuje udělit rozhodčí napomenutí. 

 

 

8) Stížnost na průběh Klubové výstavy KPPPK konané dne 12.03.2016 v Jesenici 

KR obdržela stížnost na postup rozhodčího T. Kučery při hodnocení psa na výše uvedené výstavě. 

Konkrétně je poukazována na hodnocení ocasu. Rozhodčí si při posuzování tohoto jedince přizval do 

kruhu předsedkyni klubu, pes byl následně posouzen. Následující den tento jedinec absolvoval bonitaci, 

v bonitačním kódu má uvedený zálomek. 

KR doporučuje pozvat rozhodčího k vysvětlení vzniklé situace. 

9) Stížnost na porušování Výstavního řádu ČMKU  

KR obdržela dopis popisující průběh Klubové výstavy barvářů konané dne 21.05.2016.  Dle sdělení, 

došlo hned k několika prohřeškům vůči Výstavnímu řádu ČMKU. V kruhu nebyla kniha rozhodčího, 

rozhodčí během posuzování nahlížel do katalogu a výsledky do něj zapisoval. Při posuzování byl jeden 

jedince vyloučen z posuzování pro chybějící zub, vystavovatel se obrátil na vrchního rozhodčího, se 

kterým se po chvíli vrátil. Psovi byla následně zadána známka V3 a potě titul Klubový vítěz. V tu dobu 

byli v kruhu přítomni 3 rozhodčí.  

KR doporučuje pozvat k projednání ředitele výstavy a hlavního rozhodčího. 

10) Žádosti čekatelů na funkci rozhodčího exteriéru psů 

Lukáš Zeman – novofundlandský pes 

KR doporučuje ke schválení výjimku z Řádu pro jmenování rozhodčích článek III bod 2) 

Alena Brůžková – maďarský ohař krátkosrstý a drátosrstý 

KR doporučuje ke schválení výjimku z Řádu pro jmenování rozhodčích článek III bod 2) 

Pavel Dostál – český fousek 

KR doporučuje ke schválení výjimku z Řádu pro jmenování rozhodčích článek III bod 1) 

 

11) Pověření výstav 

KR doporučuje do pověření k výstavám zařadit upozornění na často se opakující chyby v zadávání 

titulů a na dodržování postupu při delegování rozhodčích. Rozhodčím je třeba zaslat písemné nebo 

elektronické pozvání s uvedením místa a termínu porady rozhodčích, počtů a přehledu posuzovaných 

plemen a na národní a mezinárodních výstavách s druhem posuzovaných soutěží.  

12) Hlavní rozhodčí 



Mezi základní povinnosti hlavního rozhodčího patří: 

- vysvětlení zadávání titulu na poradách rozhodčích,  

-  přidělení hospitantů do jednotlivých výstavních kruhů,  

- předsednictví v protestní komisi,  

- vypracování zprávy z MVP, NVP, krajských a oblastních výstav, 

- spolupráce s ředitelem výstavy. 

 

KR navrhuje termín závěrečných teoretických zkoušek čekatelů dne 20.10.2016. 

KR navrhuje vstupní zkoušky adeptů na funkci rozhodčího z exteriéru psů v měsíci prosinci. 

 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.     Zapsala: Fialová 


