
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 12. 10. 2021 
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

 
Přítomni:   M. Václavík, V. Tichá, J. Janda, Z. Jílková, K. Vaníčková 
 
Kontrola minulého zápisu 
 
ad) 7b) z minulého jednání – stížnosti 
 

Na základě doporučení KR byla rozhodčí J. G. požádána o vyjádření se k zaslané stížnosti. KR 

vyjádření od rozhodčí obdržela a konstatovala, že se jedná o tvrzení proti tvrzení a KR není kompetentní, 

aby rozhodovala v této záležitosti osobního sporu.  

 

ad 10) Změna organizace soutěže Junior handling (JH)  
 

KR doporučuje obeslat jednotlivé pořadatele MVP a NVP s novými informace ohledně organizace 

JH, též doporučuje uveřejnit tyto informace na webu ČMKU. Nové informace budou rozeslány i rozhodčím 

posuzujícím tuto soutěž.  KR doporučuje, aby byla určena osoba, která bude mít soutěž JH na starosti.  

 

 
ad 12) Termíny vstupních zkoušek 
 

KR doporučuje uskutečnění vstupních zkoušek v termínech: 

23.11.2021 zkušební komise - M. Václavík , V. Tichá, J. Janda 

30.11.2021 zkušební komise - M. Václavík, V. Tichá, K. Vaníčková 

 
KR projednala následující žádosti adeptů na funkci rozhodčího exteriéru psů 

a) adepti, kteří doložili veškeré podklady stanovené Řádem pro jmenování rozhodčích 

Alice Čančíková – beagle 

Pavel Gladiš – německý ovčák 

Michaela Heřmanová – šeltie 

Ludmila Kazdová - beauceron 

Bc. Michaela Kotalová - knírači 

Markéta Langerová – pyrenejský horský pes 

Martin Manák – velký švýcarský salašnický pes 

Martina Kopecká – bernský salašnický pes, entlebuchský salašnický pes, velký švýcarský salašnický pes,  

Hana Petríková – stafordšírský bullteriér 

Bc. Monika Rejzková – louisianský leopardí pes 

Jitka Šedinová – shih-tzu 

Mgr. Lenka Trčková – výmarský ohař 



Robert Fogas – foxteriér drsnosrstý a hladkosrstý 

Jan Homola – český fousek 

KR doporučuje ke schválení. 

b) adepti, kteří žádají o výjimku v souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích článkem III písmenem d) 

odstavcem 1 

Marie Braunerová – irský setr 

Jakub Janda – novofundlandský pes 

Kateřina Seidlová – aljašský malamut  

Vojtěch Svoboda – irský setr, anglický setr, gordon setr 

Denisa Vinšová – německý ovčák (po doložení konkrétních prací v kruhu) 

KR doporučuje ke schválení. 

 

c) adepti, kteří žádají o výjimku v souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích článkem III písmenem d) 

odstavcem 2 

Dana Lukášková – Presa Canario 

Mgr. Marcela Medková – bedlington teriér, irský teriér, kerry blue teriér 

KR doporučuje ke schválení. 

 

d) S. S. – labradorský retriever, flat coated retriever, chesapeake bay retriever 

KR projednala žádost adeptky S. S. a konstatovala, že v roce 2020/2021 byla řešena stížnost na výše 

uvedenou se závěrem, že definitivní řešení bylo v kompetenci Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských 

ohařů z. s., kde výbor podal návrh na vyloučení z klubu. 

 

1) Žádosti o rozšíření aprobací 

Helena Mudrová – border teriér, americký stafordšírský teriér – podléhá schválení 2. klubu 

Iveta Dosedělová – belgický a bruselský grifonek, brabantík 

Lenka Klímová – chodský pes, československý vlčák 

Iveta Nováková – pražský krysařík 

MVDr. Veronika Chrpová – československý vlčák, chodský pes, australský ovčák  

Kristina Vaníčková – border kolie 

Jan Zdařil – anglický kokršpaněl, flat coated retriever, zlatý retriever 



KR doporučuje výše uvedené ke schválení. 

MVDr. Tadeáš Maślanka  - rozhodčí má povoleno rozšíření na plemena dlouhosrstý vipet, chortaja 

borzaja a redbone coonhound. S ohledem na nízkou účast jedinců na výstavách, rozhodčí žádá o snížení 

počtu jedinců k hospitacím. V případě plemene chortaja borzaja rozhodčí žádá KR o radu, jak 

postupovat. Dle sdělení poslední 2 jedinci v ČR již uhynuli. Rozhodčí případně žádá o rozšíření aprobace 

na plemeno stafordšírský bullteriér – souhlas klubu doložen.  

KR doporučuje snížení počtu jedinců k hospitacím u plemen dlouhosrstý vipet a redbone 

coonhound. U plemene chortaja borzaja KR doporučuje přiznání aprobace pouze na základě úspěšného 

absolvování teoretické zkoušky. Vydání HL na plemeno stafordšírský bullteriér KR doporučuje až po 

ukončení již rozdělaných plemen.  

 

2) Žádost o rozšíření v rámci FCI skupiny 

Robert Kubeš – FCI skupina IV 

KR doporučuje ke schválení, podmínky byly splněny. 

Šárka Dreslerová  - FCI I  

KR nedoporučuje ke schválení s ohledem na nesplnění podmínek, rozhodčí chybí aprobace na jedno 

ze třech povinných plemen. Dle rozhodnutí P ČMKU ze dne 13.10.2020 musí mít rozhodčí před podáním 

žádosti o rozšíření na celou FCI skupinu složeny zkoušky klasickým způsobem na tři stanovená plemena. 

 

3) Žádost rozhodčí MVDr. K. Eichacker  

Rozhodčí žádá o jmenování mezinárodní rozhodčí – podmínky splněny. KR doporučuje ke schválení. 

4) Stížnost na chování rozhodčího L. J. 

KR obdržela dopis týkající se nevhodného chování rozhodčího při posuzování psů. KR doporučuje 

požádat rozhodčího o vyjádření. 

 

5) Vyjádření rozhodčího K. Hořáka k  postupu a podmínkám pro přiznání univerzálního rozhodčího 

KR obdržela dopis od rozhodčího K. Hořáka. KR připomínky projednala a konstatovala, že přístup 

rozhodčího chápe, zároveň ale sděluje, že nové podmínky pro přiznání univerzálního rozhodčího 

vyplývají z nového znění FCI řádu pro jmenování rozhodčích. Jedním z požadavků FCI pro přiznání 

univerzálního rozhodčího je doložení konkrétních termínů hospitací a zkoušek na jednotlivá plemena, či 

skupiny. Nové znění FCI řádu je na aprobace rozhodčích pro všechna plemena podrobně zaměřen. 

 

6) Propagace neuznaných plemen na MVP  

KR doporučuje, aby byla projednána otázka účasti neuznaných plemen na MVP výstavách, a to 

včetně výše výstavních poplatků. KR doporučuje, aby se touto otázkou též zabývala VK. 



 

7) Welfare při posuzování psů 

KR se zabývala problematikou welfare při posuzování psů. KR doporučuje P ČMKU oslovit rozhodčí 

s upozornění na dodržování welfare psů při posuzováním, zejména při předvedení v pohybu v letních 

měsících a při kontrole chrupu. 

Rozhodčí M. K. bude v průběhu měsíce listopadu pozván k vysvětlení posuzování na MVP v Brně. 

 

8) Termín rozšiřovací zkoušek 

KR navrhuje termíny rozšiřovacích zkoušek:  

18.10.2021 zkušební komise M. Václavík, O. Vondrouš 

02.11.2021 zkušební komise M. Václavík, Z. Jílková 

 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.     Zapsala: Nováková 


