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Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 20.08.2008 
      (návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

 
Přítomni:   M. Václavík, J. Šiška, Ing. Z. Antonovič  
Kontrola zápisu z minulého jednání 
ad 4)  Oslovena p. Puchálková, odpověď dosud nedošla 
Dne 11.06.2008 p. Puchálková poslal e-mail ve kterém sděluje, že odpověď posílala v dubnu. Na 
ČMKU bohužel nic nedorazilo. Zmiňuje se, že jí p. Špačková nedodala výsledky pitvy. Na základě 
žádosti p. Špačkové byly výsledky pitvy zaslány z ČMKU p. Puchálkové, která si doporučený dopis 
nevyzvedla. 
 
Jedná se o občansko-právní spor, který nespadá do kompetence KR. 
 

1) Aktivita rozhodčích 
Celkem osloveno 147 rozhodčích. 

A)  Rozhodčí, kteří neposuzovali posledních 5 let. KR navrhuje pozvat k přezkoušení: 
Čechura  Jaroslav  
Hacker Lubomír 
Jemelková Simona 
Nehyba Oldřich 
Schánilec Pavel 
Semerádová Lenka 
Srba Vlastmil 
Vyskočil Pavel 
Doubek František 
Rötrekl Vladimír 
Ježek Václav 
Skuhravý Ladislav 
Krejčíková Magda 
Laňková Radmila 

 
B) Ukončili činnost na svoji žádost. KR navrhuje vyjmout ze seznamu: 

Bambasová Eva 
Formánek Alois 
Korbel František 
Langmajer  Ladislav 
Opletalová Magdalena 
Fencl Vlastimil 
Petrovický Jaroslav 
Stibůrek Jan 
Vachuta Josef 
 
 
 

C) Zemřeli: 
Polák Miroslav 
Beránek Zděněk 
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D) Odstěhovali se bez udání nové adresy a nereagují na výzvy klubů. KR navrhuje vyjmout ze seznamu 
rozhodčích. 
 

Božena Svatková 
Jaroslav  Čihák 

 
E) Neodpověděli na 3. výzvu doporučeným dopisem. KR navrhuje vyjmout ze seznamu rozhodčích. 

Kovačková Helena 
Kuželová Irena 
Loučková Eva 
Fanfrdlová Božena 

 
 
 

2) Adepti na čekatele pro posuzování exteriéru psů 
Adepti, kteří po výzvě doložili chybějící podklady: 
MVDr. Štěpánka Kotoučová - šarplaninec 
Michal  Korynta - anglický buldok 
Ing. Jiří Formánek - německý krátkosrstý ohař 
Kateřina Šaldová  -  anglický bulteriér 
MVDr. Jana Kočová – výmarský ohař 
Milada Košová - boloňský psík 
Ing. Libuše Brychtová - čínský chocholatý pes 
Petra Kučerová - pudl 
Hana Stuchlá - barzoj 
Věra Slapničková - irský vlkodav 
Jana Hrbková - pražský krysařík  
Ivana Slapničková – bišonek 
Josef Prášil – německý ovčák 
Ing. Vladimír Hutěčka – drsnosrstý i hladkosrstý foxteriér 
Jaroslav Tomíček – bavorský barvář, čekat na doložení chybějících prácí 

   
KR navrhuje adepty, kteří doložili po výzvě chybějící podklady, připustit ke zkouškám. 
 
Adepti nereagující na výzvu k dodatečnému doložení podkladů: 
Ing. Daniela Koláčová - knírač 
Ing. Ilona Koubová - český teriér 
Ing. Zita Krepsová - výmarský ohař 
Jaroslav Sajbot - maďarský ohař krátkosrstý 
MVDr. Petr Březina - pointer 
Jaroslav Léska - maltézský psík 
Anna Kolářová - mops 
Jana Svobodová - pudl 
Jolana Pillarová - mops 
Kamila Burešová - pražský krysařík 
Vladimíra Grečnárová - pražský krysařík 
Romana Anderesenová - pražský krysařík 
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Kateřina Čechtická – pudl 
 
U adeptů, kteří nedoložili chybějící podklady, KR navrhuje vyškrtnutí ze seznamu. 
 
KR navrhuje ke zkouškám pozvat i tyto adepty, kteří splnili podmínky pro přijetí: 
Ladislav Frnčo – Jack Russel teriér 
Miroslav Roškota – německý boxer 
Radka Vondrová – clumber španěl 
Roman Trojka – border teriér 
Michaela Dočekalová – labradorský retriever 
Lenka Malíková – labradorský retriever 
 
KR doporučuje P ČMKU ke schválení. 
 
Adepti, kteří nedostali souhlas „ostatních“ klubů: 
Vladimíra Gschwindl – dobrman 
Eva Madziová - baset 
Klára Procházková - aljašský malamut 
Ing. Miluše Jůzová - akita inu 

      Na základě nedoporučení druhých klubů KR nedoporučuje P ČMKU ke schválení. 
 

 Opakování vstupních zkoušek: 
 Martin Petr – německý krátkosrstý ohař 

      Opakování závěrečných zkoušek:  
      Oldřiška Plšková- Bílý švýcarský ovčák 
 
 

3) Vyjádření Krajské veterinární správy (dále jen KVS)  pro Ústecký kraj k výstavě Boxer klubu ČR 
konané 21.6.08 
KR doporučuje P ČMKU dočasné pozastavení činnosti MVDr. O. Petříkové. Sekretariát ČMKU požádá 
MěÚ Roudnice nad Labem o závěrečné stanovisko k tomuto případu. 
 
KR navrhuje, aby věta ze zápisu P ČMKU z 24.04.2008: “Rozhodčím je zakázáno posuzovat psy 
s kupírovanýma ušima v ČR„ byla doplněna do řádu pro jmenování rozhodčích a do výstavního řádu.  
 

4) Žádost Romana Lašky o povolení prodloužení doby přípravy čekatele na rozhodčího pro plemeno 
americký kokršpaněl 
KR doporučuje P ČMKU ke schválení. 
 

5) Žádost Jaroslava Jandy o obnovu výkonu rozhodčího 
KR nedoporučuje kladné vyřízení žádosti, z důvodu nedoložení podkladů. 
 
 

6) Odvolání Ing. Miluše Jůzové vůči rozhodnutí KCHMPP 
KR nedoporučuje P ČMKU ke schválení z důvodu nedoporučení klubu. 
 

7) Žádost Bc. Veroniky Kučerové Chrpové o umožnění posuzování Junior Handlingu 
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KR  konstatuje, že jako rozhodčí ještě nemá potřebnou praxi v posuzování. Kladné vyřízení žádosti 
nedoporučuje. 
 

8) Nárh Ing. R. Lysáka   
Bude předmětem příštího jednání. 
 

9) Žádost Hany Pisarčíkové o statut mezinárodního rozhodčího – splněny podmínky 
KR navrhuje P ČMKU ke schválení. 
 

10) Připomínka Klubu chovatelů pudlů k přijímání 4 – 5 adeptů na čekatele plemeno pudl 
Připomínka projednána. Všichni adepti, kteří splňují podmínky, budou pozváni ke zkouškám. 
 

11) Žádosti o vyjímky 
 
Lenka Frnčová: přidělení skupiny V. při splnění menšího počtu plemen než stanovuje řád.  
KR nedoporučuje z důvodu nesplnění podmínek řádu. 
 
Klub chovatelů grifonků a brabantíků žádá o udělení výjimky, aby Jakubu Kadlecovi bylo umožněno 
začínat na 3 plemena najednou (plemena se mezi sebou kříží a ve vrzích se rodí 3 plemena) 
KR doporučuje P ČMKU ke schválení. 
 
Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů a ČMKJ žádá o výjimku na rozšíření na pudlpoiter, 
slovenský hrubosrstý ohař, německý ohař drátosrstý formou jediné hospitace pro Ing. Leoše Jančíka 
 
KR souhlasí s udělením výjimky pro rozšíření formou jedné hospitace na plemena slovenský 
hrubosrstý ohař, pudlpointer, německý ohař drátosrstý.   

 

12) Žádosti o rozšíření aprobace 
KR navrhuje P ČMKU ke schválení. 

 
Hana Vojáčková – mops 
Monika Soukupová – saarlosův vlčák 
Ing. Eva Mayerová – pyrenejský horský pes 
Ing. Naďa Klírová – havanský psík 
Helena Glänznerová – opičí pinč 
Ing. Jana Daňková – australský teriér, australský silky teriér 
Antonín Mudra – francouzský buldoček 
Ladislav Kukla – bílý švýcarský ovčák 
Iveta Nováková – český teriér, 22.7.08 osloven 2.kl.  souhlas, nevyjádřil se v termínu 
Ing. Eva Procházková                  -    appenzellský salašnický pes 

- entlebušský salašnický pes 
- velký švýcarský salašnický pes 

 
 

Petr Buba   -   český fousek, 
    pointr (nesouhlasí 2.klub), KR nedoporučuje pro nesouhlas klubu 

německý ohař krát. (22.7.08 osloven 2. a 3.kl. ) nevyjádřily se v termínu 
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Olga Dolejšová       -      maďarský ohař drátosrstý 
   německý ohař drátosrstý 
   slovenský hrubosrstý ohař 

    
 

Petra Spoustová  - aljasšký malamut 
                 akita inu 
 

Alena Krutská -   golden retriever 
        flat coated retriever 

             curly coated retriever       
            chesapeak bay retriever     
          nova scotia duck tolling retriever 
 

KR nemá námitek, podléhá schválení klubů. 
Ing. Naďa Klírová – shih-tzu – vyžádat ostatní kl. 
Zdeněk Kliment -    argentinská doga -vyžádat 2.kl. 

   italský corso pes – vyžádat ostatní kluby 
   mallorská doga  

RNDr. Jaroslava Ovesná – skotský teriér 
Petra Spoustová – americká akita – vyžádat 2.kl. 
 
Robert Kubeš –  malý kontinentální španěl – vyžádat 2.kl. 

havanský psík - vyžádat 2.kl. 
13) Stížnosti 

Jan Horvath: stížnost na rozhodčí Hanu Spalovou z důvodu vystavování psa rakouské 
majitelky na mezinárodní výstavě v Bratislavě, pes získal titul Vítěz plemene 
 
KR doporučuje P ČMKU dočasné pozastavení činnosti paní Haně Spalové z důvodu porušení 
Výstavního řádu. Hana Spalová bude pozvána na příští jednání KR.   
 
Vítězslav Syrový: stížnost na rozhodčí Věru Dvořákovou, která na MVP v Brně  28.06.2008 
posuzovala plemeno Stabyhoun, na které neměla aprobaci 
 
Rozhodčí Věra Dvořáková zaslala KR omluvný dopis, kde přiznává svou chybu a žádá o 
prominutí tohoto přestupku. Dopis je přílohou k zápisu. 
KR omluvu akceptuje, navrhuje P ČMKU vyslovit napomenutí. 
  
Miroslav Roškota: stížnost na nevhodné chování M. Auterského 
KR doporučuje vyžádat vyjádření rozhodčího M. Auterského a pořadatele výstavy. 
 
KR doporučuje vznést dotaz na FCI ohledně posuzování psů s kupírovanýma ušima/ocasem 
v návaznosti na oběžník 85/2002. 
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Zkoušky nových adeptů:  počet 36 lidí, termín 23.10. a 24.10.2008. 
Zkušební komise: M. Václavík, J. Šiška, Ing. Z. Antonovič, Bc. V. Tichá, MVDr. Sedlář (MVDr. 
Šimek)  
Budou pozváni všichni adepti, kteří mají splněno. Zároveň bude zasláno oznámení 
doporučujícím klubům, že se zástupci mohou zúčastnit. 
 
Přezkoušení rozhodčích, kteří 5 let neposuzovali: 14 rozhodčích 
 Termín je předběžně stanoven na leden 2009, zkušební komise: M. Václavík, J. Šiška. 
 
Rozšiřovací zkoušky se budou konat 13.12.2008. Zkušební komise: Bc. V. Tichá,  
M. Václavík, Ing. Z. Antonovič 
 
Školení rozhodčích na Junior handling - termín prosinec 2008  
Školitelé: Bc. V. Tichá, M. Václavík, PhDr. I. Světlá 
  
Setkání rozhodčích předpokládaný termín 21. 2. 2009. 
 
Zápis podléhá schválení P ČMKU. 

Zapsala: Fialová 
 
  

 


