
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 02.12.2008 
      (návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

 
Přítomni:   M. Václavík, J. Šiška, Ing. Z. Antonovič  
 
Kontrola zápisu z minulého jednání 
ad 3) Vyjádření KVS pro Ústecký kraj k výstavě Boxer klubu ČR konané 21.06.08 
Dne 14.10 byl MěÚ Roudnice nad Labem požádán o závěrečné stanovisko. Do dnešního dne 
jsme odpověď neobdrželi. 
 
ad 13) stížnost M. Roškoty na nevhodné chování M. Auterského 
Panu Auterskému a pořadateli výstavy byl dne 12.09.08 zaslán doporučený dopis s žádostí o 
vyjádření se k případu. Do dnešního dne jsme neobdrželi odpověď. 
Pořadatel nereaguje a pan Auterský se po osobním jednání se sekretariátem do dnešního 
dne nevyjádřil. KR navrhuje P ČMKU pozastavit panu Auterskému činnost rozhodčího. 
  

1)  Zkoušky nových adeptů 
 KR navrhuje vyškrtnout ze seznamu adepty, kteří nereagovali na výzvu ke vstupním 
 zkouškám. 

 
2) Žádost Ing. Zity Krepsové o dodatečné doložení podkladů potřebných pro přijetí 

adepta na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru psů 
KR doporučuje pozvat Ing. Zitu Krepsovou k příštím vstupním zkouškám. Termín 
vstupních zkoušek je stanoven na duben 2009. 

 
3) Žádost MUDr. T. Maślanky o udělení výjimky a umožnění rozšíření aprobace před 

dovršením absolvování potřebného počtu výstav  

KR doporučuje udělení výjimky MUDr. T. Maślankovi pro rozšiřování na plemena 

bloodhound, basset hound, malý hrubosrstý vendéeský baset. 

 

4) Žádost Ing. Miluše Jůzové o přijetí mezi adepty na funkci rozhodčího pro posuzování 
exteriéru psů pro plemeno eurasier 
KR nedoporučuje ke schválení, vzhledem k předchozímu zamítnutí. Při zamítnutí 
nerozhoduje plemeno.  

 
5) Žádost Aleny Krutské o zařazení do registru mezinárodních rozhodčích – splněny 

podmínky 
KR doporučuje P ČMKU ke schválení.  
 

6) Žádosti o rozšíření aprobace 
KR doporučuje ke schválení 
 
Taťána Krömerová – shih-tzu 
Robert Kubeš – kavalír king charles španěl 
Jiřina Jandová – landseer 
Jiří Janda – landseer  
Ing. Hana Blatoňová – německý špic, japonský špic, finský špic 



Alexandra Grygarová – australský ovčák, podléhá schválení 2. klubu 
Hana Kunfalvi – irský setr, irský červenobílý setr, gordon setr 
 
Doplnění rozhodčích k hospitacím schválených z 21.08.08 
Petr Buba – český fousek: J. Němec, Ing. J. Dostál CSc., MVDr. F. Šimek, J. Hejda, P. 
Navrátil, Ing. V. Vlasák 
Olga Dolejšová – maďarský ohař drátosrstý, německý ohař drátosrstý, slovenský 
hrubosrstý ohař:  P. Navrátil, MVDr. F. Šimek, J. Němec, Ing. V. Vlasák, J. Hejda  
 

 
7) Rozhodčí, kteří splňují podmínky pro univerzálního rozhodčího: Olga Dolejšová, 

Karel Hořák, Vladimír Mojžíš, Mgr. Božena Ovesná, MVDr. D. Stanko 

KR navrhuje na univerzálního rozhodčího Mgr. Boženu Ovesnou a Olgu Dolejšovou. 

KR navrhuje, aby  MVDr. D. Stankovi bylo za dlouholetou činnost rozhodčího uděleno 

vyznamenání při setkání rozhodčích 21.2.09. 

 

8) Projednány změny Řádu pro jmenování rozhodčího v souvislosti s uvedení do 

souladu s řádem FCI. Změny budou doplněny do našeho řádu a předloženy P ČMKU. 

 

9)  Dodatek k řádu pro jmenování rozhodčích 

Rozhodčí v ČR může posuzovat pouze na výstavách zařazených do výstavního 

kalendáře ČMKU. 

 

 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU. 
Zapsala: Fialová 

 


