
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 07.06.2022 
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

 
Přítomni:   M. Václavík, V. Tichá, J. Janda, Z. Jílková, K. Vaníčková 
 
Kontrola minulého zápisu 
 
ad 9) z minulého jednání Stížnost na chování rozhodčí T. N. 
 

 Rozhodčí T. N. byla pozvána k projednání stížnosti týkající se nevhodného chování na výstavě DUO 

CACIB dne 05.02.2022 a následného vyjádření k činnosti rozhodčí na sociálních sítích, na dané výstavě 

byla rozhodčí v roli vystavovatele. Rozhodčí byla seznámena s obsahem stížnosti. T. N. se ke stížnosti 

vyjádřila, potvrdila, že vyjádření napsala. Dále sdělila, že se příště k činnosti rozhodčí vyjadřovat 

nebude.     

KR záležitost projednala a navrhuje udělit rozhodčí napomenutí. 

 

1) Žádosti o rozšíření aprobací 

Roman Trojka – bavorský a hannoverský barvář  

KR doporučuje, aby rozhodčí v souladu Řádem pro jmenování rozhodčích článkem IV bodem 1 

písmenem a) doložil potvrzení o posuzování klubové akce. 

Karel Peroutka – belgický ovčák 

KR doporučuje ke schválení. 

MUDr. Tadeáš Maślanka – staffordšírský bullteriér 

KR doporučuje ke schválení. 

Jakub Kadlec – whippet. Rozhodčí žádá o umožnění hospitací na plemeno whippet.  Žádost byla již 

projednána na zasedání KR dne 20.07.2021. K žádosti bylo doloženo nesouhlasné stanovisko Klubu 

chovatelů chrtů, klub jako důvod uvádí neznalost rozhodčího a nezájem o plemeno. KR sdělila, že 

námitka klubu není relevantní a doporučila žádost projednat až po složení opravné zkoušky na plemeno 

japan chin. Rozhodčí opravnou zkoušku složil dne 26.05.2022.  

KR souhlasí s vydáním HL na plemeno whippet. 

 V případě úspěšného složení závěrečné praktické zkoušky na plemena japan-chin a saluki rozhodčí 

žádá o možnost rozšiřovat na plemena bostonský teriér a irský vlkodav. 

 KR doporučuje žádost o rozšíření na plemena bostonský teriér a irský vlkodav projednat až po 

složení praktických zkoušek na plemeno japan-chin a saluki. 

Ing. Ivana Roubalová – bišonek, žádost o rozšíření byla projednána na minulém zasedání KR 23.02.2022, 

vydání HL podléhalo vyjádření 2. klubu zastřešujícího plemeno. Klub chovatelů Bichon a poil Frisé, z. s. 

zaslal nesouhlasné vyjádření. Jako důvod uvedl nepřipravenost rozhodčí pro plemeno, dále pak 

nezvládnutí přípravy a průběhu klubové výstavy. 



KR doporučila požádat Klub chovatelů Bichon a poil Frisé, z. s.  o vysvětlení uvedeného důvodu, 

konkrétně, aby upřesnil své sdělení týkající nezvládnutí výstavy, co konkrétně měl klub na mysli a zda a 

kdy bylo řešeno.   

Bc. Alena Brůžková – afgánský chrt, barzoj a whippet, rozhodčí žádala P ČMKU o rozšíření na uvedená 

plemena. Doložila souhlasy specializovaných klubů. Ze strany ČMKU byl osloven Klub chovatelů chrtů, 

který sdělil, že nejdříve souhlasí s rozšířením pouze na jedno plemeno a to na afgánského chrta. 

 KR sdělila, že důvod uvedený Klubem chovatelů chrtů není relevantní, KR doporučují vydání HL na 

výše uvedená plemena. 

 

2) Žádosti rozhodčích o rozšíření v rámci FCI skupin 

Alexandra Grygarová – FCI sk. IX 

Martina Hegr Klivarová – FCI sk. III 

Renata Cepková – FCI sk. I 

Na základě splnění podmínek KR doporučuje ke schválení. 

Ing. Lucie Svobodová – FCI sk. VII – vyjádření KR viz bod 5) 

MVDr. Jana Kočová – FCI sk. VII 

Rozhodčí má aprobaci na 10 plemen ohařů a složenou zkoušku na auvergneského ohaře, kterou 

překládá ke schválení. Z povinných plemen má složeny pouze 2. 

 KR doporučuje, aby rozhodčí splnila podmínku danou Řádem pro jmenování rozhodčích článkem IV 

bodem 2) písmem a) a rozšířila si aprobaci na 1 chybějící povinné plemeno. Seznam plemen doplňující 

tento bod byl schválen na zasedání P ČMKU dne 13.10.2020 a 18.08.2021.  

 

3) Žádost rozhodčí T. Knedlhans 

Rozhodčí KR žádá o udělení výjimky pro hospitace na plemeno německý ovčák. S ohledem na 

specifická pravidla na výstavách a několikanásobně větší počet jedinců rozhodčí žádá o umožnění 

hospitace na krajské klubové výstavě německých ovčáků.  

KR doporučuje žádost ke schválení. 

 

4) Žádost rozhodčí M. Kučerové 

 Rozhodčí žádá KR o prominutí hospitace na plemeno polský ogar z důvodu nepřítomnosti plemene 

na výstavách. 

 KR doporučuje P ČMKU ke schválení.  

 



5) Závěrečná praktická rozšiřovací zkouška/doložení potvrzení o informování klubu 

Rozhodčí Ing. L. Svobodová, Ing. Darina Mervová a Miroslav Roškota zaslali formuláře o vykonané 

závěrečné praktické rozšiřovací zkoušce bez doloženého potvrzení, že o závěrečných praktických 

zkouškách byl informován klub. Konkrétně se jedná o následující plemena Ing. L. Svobodová – anglický 

setr, gordon setr a pointer, Darina Mervová – bernský salašnický pes a leonberger, Miroslav Roškota – 

dobrman, knírač. 

Rozhodčí L. Svobodová dodatečně zaslala vyjádření obou klubů zastřešujících plemena. Kluby ve 

vyjádření sdělují, že informovány byly. 

KR souhlasí s uznáním závěrečných praktických zkoušek na výše uvedená plemena, s tím, že 

z důvodu nedodržení Řádu pro jmenování rozhodčích článku IV bodu 1) písmene e) navrhuje P ČMKU 

pozastavit rozhodčím rozšiřování a to do 01.07.2023.  

P ČMKU neschválilo tento bod, požaduje dodržení rozhodnutí z 19.1.2022: Potvrzení, že klub byl (o konání 

praktické zkoušky) informován, je třeba dodat ČMKU nejpozději s potvrzením o dokončené praktické 

zkoušce. Pokud nebude potvrzení doloženo, zkouška nebude uznána. 

P ČMKU anuluje složenou praktickou zkoušku pro vyjmenované rozhodčí. Jejich další rozšiřování aprobací 

je povoleno s výjimkou rozšiřování na celou skupinu FCI.   

6) Žádost BCCCZ týkající se rozšíření aprobace rozhodčí R. Cepkové 

Spolek BCCCZ se obrátil na KR se žádostí o vyjádření se ke jmenování R. Cepkové rozhodčí na 

plemeno border kolie. Spolek uvádí, že nebyly splněny podmínky, které klub uvedl spolu se souhlasem 

k rozšíření. KR spolku odpověděla, že P ČMKU v roce 2021 rozhodlo, že hospitace budou probíhat dle 

Řádu pro jmenování rozhodčích článku IV bodu 1e). BCCCZ následně žádal o sdělení informace, na kdy a 

u kterého rozhodčího absolvovala paní Cepková druhou hospitaci. Dále spolek žádá o sdělení, ve 

kterém zápise P ČMKU rozhodlo, že hospitace budou probíhat dle výše uvedeného a bez přihlédnutí 

k názoru klubu. 

KR podnět projednala a sděluje, že požadavky klubu nejsou relevantní. Jak již bylo sděleno dříve, 

podmínky stanovené Řádem pro jmenování rozhodčích byly splněny. 

 

7) Podnět zaslaný Basset klubem ČR 

 Basset klub ČR zaslal podnět, ve kterém uvádí, že šetřením bylo zjištěno, že u feny Tina Moravia 

Bray ČLP/BH/6780 byla dne 15.8.2020 v Mladé Boleslavi uskutečněna bonitace a bonitační karta byla 

podepsána rozhodčí z exteriéru Ing. I. Černohubovou, která posuzovala týž den na NVP v Mladé 

Boleslavi v kruhu č. 23 plemena beagle, poitevin a rhodéský ridgeback a klub se domnívá, že došlo k 

porušení Řádu pro jmenování rozhodčích článku VII bodu 1 písmene q). 

KR doporučuje pozvat rozhodčí Ing. I. Černohubovou k vysvětlení na příští zasedání. 

 

8) Příprava univerzálních rozhodčích 

Rozhodčí K. Hořák a RNDr. J. Ovesná zaslali potvrzení o již absolvovaných hospitacích. 



KR doporučuje, aby rozhodčí připravující se na univerzálních rozhodčího absolvovali teoretickou 

zkoušku na všechna plemena, na která byly vydány HL. Plemena na praktické zkoušky určí KR až po 

složení teoretických zkoušek. Přiznání aprobace na plemena, nebo skupiny FCI může být přiznáno až po 

splnění všech podmínek pro přiznání univerzálního rozhodčího.  

 

9) Přepis z FCI 

Závěry z jednání komise FCI budou rozeslány všem rozhodčím a chovatelským klubům. V průvodním 

dopise bude uvedeno upozornění na současnou situaci v zahraničí a na nutnost věnovat zvýšenou 

pozornost zdraví a pohodě psů.  

 

 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.     Zapsala: Nováková 


