
Komise pro rozhodčí 

Zápis z jednání per rollam pro předsednictvo ke schválení 

1. V. Adlt – ukončení činnosti rozhodčího – bere na vědomí 

2. Ing E. Zatyko Mayerová – žádost o prominutí závěrečné praktické zk. na plemena neapolský 

mastin- KR doporučuje 

3. T. Leinveber – žádost o snížení počtu jedinců k hospitacím na plemeno středoasijský pastevecký 

pes – KR doporučuje  

4. V. Frolíková – žádost o rozšíření aprobace na soutěž Junior handling – KR doporučuje zařadit do 

seznamu 

5. K. Hořák – žádost o rozšíření aprobace na všechna plemena - KR doporučuje  

6. MVDr. J. Kočová - žádost o prominutí závěrečné praktické zkoušky na plemeno německý 

drátosrstý ohař – KR doporučuje 

- žádost o rozšiřování jako skupinový rozhodčí – FCI skupina VII  - bude projednáno 

7. Ing. R. Lysák – žádost o rozšíření na plemena lapinkoira a kishu – KR doporučuje pozvat rozhodčího 

na jednání KR (nesrovnalosti ohledně informovanosti klubu) 

8. Ing. N. Klírová – žádost o vydání HL na plemeno anglický kokršpaněl – jeden klub nesouhlasí – 

důvod  (dost specialistů, kteří neposuzují) 

P ČMKU nepovažuje uvedený důvod za relevantní. 

9. Petra Brožová – svatobernardský pes – KR doporučuje  

10. Mgr. Naděžda Střalková  - středoasijský pastevecký pes  -  podléhá  schválení 2. klubů 

11. Stížnost na klub – American Cocker Clu z. s. klub uvedl v propozicích/na stránkách jako 

posuzujícího rozhodčího adepta na rozhodčího, který ještě nesplnil podmínky pro jmenování 

rozhodčím (J. Zdařil), vyjádření pana Zdařila: po zjištění že jsem uveden na web stránkách klubu v 

zápisu z členské- výborové schůze jsem American cocker club informoval o tom že ještě nemám 

splněny závěrečné praktické testy, které byly plánovány na NVP Ostrava. A že to abych byl uveden 

jako rozhodčí i když navrhovaný není správně s předpisy a regulemi ČMKU.Z mé strany jsem o tom 

klub informoval, že to není správné. Omlouvám se za způsobené problémy a komplikace. 

KR doporučuje P ČMKU projednat záležitost s pořadatelem výstavy                       

12. Žádost Klubu švýcarských salašnických psů – rozšířit adeptce p. Kopecké (zatím neschválena) 

počet plemen k hospitacím na 3 (bernský salašnický pes, entlebuchský salašnický pes, velký 

švýcarský salašnický pes – KR doporučuje  

13. Žádost klubu o rozšíření plemen k hospitacím pro Z. Nedavaškovou na plemena irský červenobílý 

setr a pointer- KR doporučuje  

14. Ing. Edita Jelínková Hrdličková - splněna praktická zkouška na výstavě v Brně na plemena: 

bordeauxská doga a tosa  – KR doporučuje P ČMKU schválit aprobaci na uvedená plemena 

15. Martina Klivarová, Karel Frank, Alena Brůžková požádali v důsledku pandemie COVID – 19 a s tím 

spojený zákaz výstav o možnost zkrácení hospitací na plemena, na která mají vydány hospitační 

listy. KR doporučuje při zachování jak ústní, tak praktické zkoušky na všech typech výstav. 

16. Vzhledem k současné situaci ohledně COVID-19 a pro případné zajištění posuzování výstav 

v České republice, Komise pro rozhodčí doporučuje níže uvedené rozhodčí, aby se individuálně 

připravili na ústní a praktickou zkoušku ze zbývajících plemen v dané skupině FCI. 

• FCI  I.    Nováková Iveta, Soukupová Monika 

• FCI  II.   Cepková Renata, Jelínková Hrdličková Edita, 



• FCI  III.   Kubík Zbyněk, Grygarová Alexandra 

• FCI  V.    Márová Petra, Karban Antonín 

• FCI  VI.   Černohubová Iva 

• FCI  VIII. Vaníčková Kristina, Jindřichovská Jarmila 

• FCI  IX.    Rybárová Václava, Bušta Jan 

 

 


