
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 24.09.2009 
      (návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

 
 
Přítomni:   M. Václavík, J. Janda 
Omluven:  Ing. Z. Antonovič 
 

 
1) Žádost Ing. Ivy Černohubové o udělení výjimky 

Rozhodčí Ing. I. Černohubová žádá o snížení počtu jedinců při hospitacích na plemeno 
modrý gaskoňský baset. 
KR doporučuje zachovat 3 hospitace se sníženým počtem jedinců. 
 

2) Žádost Jaroslava Marka o umožnění závěrečných zkoušek 
KR nedoporučuje ke schválení pro nesplnění podmínek Řádu pro jmenování rozhodčích. Ve 
zmiňovaném řádu je určeno, kdy je možno požádat o výjimku.  
 

3) Žádost o rozšíření aprobace  
KR doporučuje ke schválení: 
 
Ing. Jana Daňková – Jack Russel teriér, Parson Russel teriér 

Alexandra Grygarová - Jack Russel teriér, Parson Russel teriér, australský teriér 

Ing. Monika Soukupová – sibiřský husky, aljašský malamut, grónský pes, samojed 

Robert Kubeš – pudl, tibetský teriér, čínský chocholatý pes 

Ing. Naděžda Klírová – malý kontinentální španěl 

Ing. Ivana Síbrtová – grónský pes 

Iveta Nováková – bobtail 

Ladislav Kukla – československý vlčák 

KR nedoporučuje do úspěšného splnění zkoušek na bílého švýcarského ovčáka. 

Ivana Roubalová – knírači 

Zdena Jílková - aljašský malamut, sibiřský husky, grónský pes, samojed 

Jiří Janda – svatobernardský pes 

Jiřina Jandová - svatobernardský pes 

Věra Veverková – sibiřský husky, grónský pes, aljašský malamut – podléhá schválení 2.kl. 

Stanislava Janická – basset hound – podléhá schválení 2.kl. 

Ing. Hana Krejčová – lhasa-apso – podléhá schválení 2.kl. 

Petra Márová – skotský teriér, australský teriér, australský silky teriér 

 west highland white teriér, cairn teriér – podléhají schválení 2.kl. 

Žádost Klubu chovatelů teriérů o výjimku v počtu plemen, na která si chce P. Márová rozšířit 

aprobaci.  KR doporučuje ke schválení. 



Ladislav Kukla – československý vlčák 

KR v této chvíli nedoporučila a konstatovala, že vydání dalších hospitačních listů je možné až 

po úspěšném složení zkoušek na plemeno bílý švýcarský ovčák.  

 

Stanislava Janická – hospitace na plemeno sedmihradský honič 

KR doporučuje, aby bylo požádáno o výjimku v počtu jedinců, nikoliv v počtu hospitací. 

 

4) Žádosti o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích 

Ing. Iva Černohubová - podmínky splněny 

KR doporučuje P ČMKU ke schválení. 

 

Robert Kubeš - podmínky splněny 

KR doporučuje P ČMKU ke schválení. 

 

5) Adepti na čekatele pro posuzování exteriéru psů 
KR doporučuje ke schválení adepty, kteří doložili kompletní žádosti o zařazení mezi 
čekatele. 
 
Petra Plisková – pudl 

Ewa Kalendová – šeltie 

Pavlína Vazdová – bearded kolie  

MVDr. Klára Eichacker – irský soft coated wheaten teriér 

Lenka Folget-Klímová – bearded kolie 

Dana Pospíšilová – welsh springer spaniel 

Pavel Polián – německý ovčák 

Vladimíra Jestřábová – irský vlkodav 

Lucie Trnková – anglický kokršpaněl 

Karel Klobása – německá doga 

Kateřina Michalová – dobrman 

Jaroslav Tomíček – bavorský barvář 

Iveta Klápová – rhodéský ridgeback 

Kristina Vaníčková – německý špic 

 

Kateřina a Radek Šmejkalovi - kavalír King Charles španěl 

KR doporučuje P ČMKU schválení výjimky v případě vlastnictví chovatelské stanice. 



 

Ing. Zuzana Nováková - kavalír King Charles španěl 

KR doporučuje P ČMKU schválení výjimky v případě vlastnictví chovatelské stanice. 

 

Martina Kučerová – německá doga 

KR doporučuje P ČMKU schválení výjimky v případě vlastnictví chovatelské stanice. 

 

 Ing. Edita Jelínková – Hrdličková – italský corso pes 

KR nedoporučuje ke schválení z důvodu nesouhlasu 2. klubu. 

 

Vladimír Růžička – golden retriever 

KR nedoporučuje ke schválení z důvodu nesouhlasu 2. klubu. 

 

Adepti, kteří nesplňují podmínky 

Jana Holubová – mops, nedoložila práce 

Emil Vysloužil – český fousek, nedoložil práce 

Ivana Lachmanová – Dandie Dinmont teriér – chybí 3 práce 

Miroslav Balaja – jezevčík, nedoložil práce 

Irena Karásková – dobrman, nedoložila práce  

Šárka Dreslerová – šeltie, nedoložila práce 

Mgr. Michal Vitásek – chybí oficiální žádost 

 

 

6) Stížnosti 

Stížnost na rozhodčího Roberta Kubeše  

KR sděluje, jestliže se stěžovatelka I. Fremrová domnívá, že došlo k porušení 

výstavního řádu, měl být podán protest na dané výstavě. 

 

Stížnost na rozhodčí Lenku Frnčovou 

 Dle názoru KR se paní Frnčová žádného závažného přestupku nedopustila. Rozhodčí 

L. Frnčová hospitační listy na plemeno akita-inu vrátila a požádala o hospitace na jiná 

plemena, což jí P ČMKU 10.09.2009 schválilo. 

 



 

Stížnost na rozhodčího MUDr. T. Maślanku 

  KR sděluje, že protest je třeba podat přímo na výstavě. 

 

 

KR navrhuje následující termíny: 

Seminář pro čekatele na funkci rozhodčího 26.11.2009 

KR domluví jednotlivé přednášející. 

 

Termín vstupních zkoušek 12.12.2009. 

Zkušební komise: MVDr. Sedlář, Bc. V. Tichá, M. Václavík, Ing. Z. Antonovič, J. Janda 

 

Termín rozšiřovacích zkoušek – 16. 01. 2010. 

Zkušební komise: M. Václavík, J. Němec, Bc. V. Tichá  

 

Termín závěrečných teoretických zkoušek 25.2.2010. 

Zkušební komise: členové KR, veterinář – rozhodčí 

 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU. 

Zapsala: Fialová 

 

 


