
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 23.02.2022 
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

 
Přítomni:   M. Václavík, V. Tichá, J. Janda, Z. Jílková, K. Vaníčková 
 
Kontrola minulého zápisu 
 
ad 2) z minulého jednání Stížnost na chování rozhodčího L. J.  
 

KR obdržela vyjádření rozhodčího L. J. KR odpověď projednala a konstatovala, že podobné případy 
je třeba řešit přímo na výstavě.  

 
 

1) Žádosti o rozšíření aprobací 

Monika Švarcová – australský ovčák – KCHBO s rozšířením souhlasí, KCHMPP rozhodčí odpověděl, že 

žádost nemůže doporučit z důvodu neaktivnosti a neznalosti. 

KR konstatovala, že uvedený důvod není relevantní, KR doporučuje žádost ke schválení. 

kolie dlouhosrstá a krátkosrstá – oba zastřešující kluby s rozšířením souhlasí 

Kateřina Šaldová – stafordšírský bullteriér, americký stafordšírský teriér – podléhá schválení 2. klubu 

Alena Žarská – bostonský teriér – oba klubu souhlasí 

Mgr. Lenka Klímová – bobtail 

Karel Peroutka – československý vlčák 

KR doporučuje výše uvedené žádosti ke schválení. 

Ing. Ivana Roubalová – rozhodčí má vydané HL na 3 plemena z FCI skupiny VI 

S ohledem na úmrtí 2 členek, které byly zároveň rozhodčí Klubu chovatelů bišonků z. s. rozhodčí žádá o 

vrácení již vydaných HL a  možnost rozšířit na následující plemena boloňský psík , ruská barevná 

bolonka, bišonek – podléhá schválení 2. klubu 

KR souhlasí s vydáním HL na výše uvedená plemena za předpokladu, že rozhodčí vrátí již vydané HL. 

 

2) Žádosti rozhodčích o rozšíření v rámci FCI skupin 

Milan Plundra – FCI sk. I 

Antonín Karban – FCI sk. I 

Karel Frank – FCI sk. II 

Rozhodčí splňují podmínky, KR doporučuje ke schválení. 

 

 



3) Žádost rozhodčí MUDr. P. Mozíkové 

Rozhodčí žádá o jmenování mezinárodní rozhodčí – podmínky splněny.  

KR doporučuje ke schválení. 

 

4) Žádost čekatele M. Manáka 

 Výše uvedený čekatel žádá KR o možnost hospitovat na mezinárodních výstavách na Slovensku, 

konkrétně 05. -08.05.2022 a 10. – 12.06.2022 v Nitře. 

 KR v souladu Řádem pro jmenování rozhodčích článkem III bodem g) nedoporučuje žádost  ke 

schválení.  

 

5) Žádosti o výjimku z Řádu pro jmenování rozhodčích článku III bodu d) 

a) Novofundland klubu ČR zaslal souhlas s rozšířením hospitací čekatele na funkci rozhodčího J. Jandy 

na další 2 plemena. V době podání žádosti mohl čekatel začínat pouze na 1 plemeno, současný řád 

však umožňuje, aby čekatel začínal na 3 plemena, konkrétně na plemena landseer a 

svatobernardský pes. Prozatím byl doložen pouze souhlas Klubu chovatelů svatobernardských psů. 

 KR doporučuje vydání HL až po doložení souhlasu Landseer klub ČR. 

b) čekatelka na funkci rozhodčího Z. Vašková zaslala žádost o možnost hospitace na další 2 plemena a 

to konkrétně na plemeno kavkazský pastevecký pes a moskevský strážní pes. K žádosti je doložen 

souhlas Klubu ruských a asijských ovčáckých psů.  

S ohledem na nesložení závěrečné teoretické zkoušky KR nedoporučuje žádost ke schválení. 

6) Hospitace čekatelé 

 P ČMKU na svém zasedání dne 10.12.2021 schválilo systém hospitací čekatele: na chované plemeno 

6 hospitací, každé další plemeno 3 hospitace. Toto se ustanovení se vztahuje i na dříve schválené 

hospitace. 

 

7) Posuzování závěrečných soutěží 

Rozhodčí A. Grygarová žádá o možnost posuzovat závěrečné soutěže. Rozhodčí má aprobaci na FCI 

skupiny III a  I a pro soutěž Junior handling.  

KR žádost doporučuje ke schválení. 

 

 

 

 



8) Žádost rozhodčí Ing. E. Zatyko Mayerové 

Rozhodčí žádá s ohledem na pandemickou situaci a nemožnost hospitace na nejbližších výstavách o 

prominutí závěrečné praktické zkoušky na plemene shar-pei. 

S ohledem na zlepšující se epidemickou situaci KR nedoporučuje ke schválení.  

 

9) Stížnost na chování rozhodčí T. N. 

KR obdržela podnět od Klubu chovatelů pudlů a od rozhodčí Z. N. Oba podněty upozorňují na 

nevhodné chování mezinárodní rozhodčích T. N. na výstavě Duo CACIB v Brně dne 05.02.2022. Rozhodčí 

T. N. se této výstavy zúčastnila jako vystavovatelka. Dle sdělení po posouzení psů v kruhu slovně 

napadla posuzující rozhodčí Z. N.. Ve znevažování práce své kolegyně pak pokračovala v komentářích na 

sociálních síti. 

KR doporučuje pozastavit činnost rozhodčí do doby vyřešení. Rozhodčí bude pozvána na příští 

jednání KR. 

 

10) Stížnost na nesportovní chování vystavovatele 

KR obdržela podnět od rozhodčí týkající se nevybíravého chování vystavovatele. Rozhodčí žádá 

o radu, jak toto nekorektní chování vystavovatelů případně řešit. K žádosti je doloženo vyjádření 

vedoucí kruhu. Dle sdělení má uvedený vystavovatel zájem stát se exteriérovým rozhodčím. 

KR doporučuje řešit podnět přímo na výstavě. 

11) Stížnost na průběh posuzování na Duo CACIBu v Brně 2022 

Vystavovatelka na výstavě podala podnět k prošetření, konkrétně na nepozvání psa do kruhu o 

čekatelství r. CACIB. KR projednala s rozhodčím, který si svou chybu uvědomil. KR jej upozornila na 

dodržování řádu při zadávání titulů. 

12) Závěrečná praktická zkouška 

V případě, že na MVP v Českých Budějovicích bude možné uskutečnit hospitace, KR navrhuje pozvat 

čekatelku Z. Nedavaškovou k vykonání závěrečné praktické zkoušky. KR navrhuje zkušební komisi   

M. Václavík, D. Smékal. 

13) Rozhodčí E. D. 

S ohledem na soudní proces týkající se týrání zvířat KR doporučuje pozastavení činnosti rozhodčí  

E. D. 

 KR navrhla termín rozšiřovacích teoretických zkoušek, a to 9.3.2022 ve Zbraslavi u Brna, zkušební 

komise M. Václavík a Z. Jílková. 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.     Zapsala: Nováková 


