
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 27.08.2015 
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

 
Přítomni:   M. Václavík, V. Tichá, J. Janda 
 
 

Kontrola zápisu z minulého jednání 
ad 6) Žádost zahraniční rozhodčí o přijetí do seznamu rozhodčích ČR 

KR obdržela potvrzené aprobace od střešní organizace v Nizozemí a doporučuje P ČMKU přijetí 

rozhodčí MUDr. Gabriely van Ruiten Hajnové do seznamu rozhodčích ČMKU.  

ad 9) Žádost Mops klubu ČR týkající se školení pro rozhodčí plemene mops týkající se barevných rázů 

Školení pro rozhodčí plemene mops ohledně barevných rázů se uskutečnilo v Mladé Boleslavi dne 

17.7.2015.  

ad 12) Propozice 

KR apeluje, aby byly co nejdříve připraveny vzorové propozice. Vzhledem k často se opakujícím 

rozporům mezi výstavním řádem a propozicemi KR doporučuje předkládat propozice ke schválení 

Výstavní komisi. 

 

1) Žádost o rozšíření aprobací 

Ing. Pavel Zuzaník – beagle, dalmatin 

Ing. Jana Daňková – foxteriér hladkosrstý a hrubosrstý 

Tomáš Kučera – deerhound 

KR doporučuje ke schválení. 

 

2) Žádost o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích 

Dalibor Smékal – podmínky splněny 

KR doporučuje ke schválení. 

 

3) Žádost rozhodčí o snížení počtu jedinců při rozšíření aprobace 

Rozhodčí Mgr. Naděžda Střalková žádá o snížení počtu jedinců při hospitacích na plemeno saarlosův 

vlčák. 

 KR doporučuje ke schválení.  

  

4) Žádost rozhodčího MUDr. T. Maślanka 

Rozhodčí MUDr. T. Maślanka žádá o možnost absolvovat školení potřebné pro získání aprobace pro 

posuzování soutěže Junior Handling. 



KR doporučuje zařazení na příští školení JH. 

 

5) Žádosti klubů o rozšíření seznamů rozhodčích k hospitacím čekatelů 

KR projednala žádosti klubů a doplnila čekatelům seznamy rozhodčích k hospitacím. 

6) Výstavní řád 

KR opakovaně předkládá P ČMKU ke zvážení zadávání titulu BIS na klubových a speciálních výstavách. 

P ČMKU rozhodlo, že se jedná o titul pro MVP a NVP, ale toto rozhodnutím se neobjevilo ve výstavním 

řádu. Ve většině případů je tento titul stále používán a ze strany vystavovatelů je velmi ceněn. KR 

upozorňuje, že se v případě klubových a speciálních výstav jedná o titul, který se nezapisuje do PP. 

7) Jednání s rozhodčí Mgr. Z. Brotánkovou 

KR pozvala rozhodčí Mgr. Z. Brotánkovou z důvodu projednání stížnosti na chybné udělení titulu 

krajský vítěz u obou variet plemene čínský chocholatý pes na výstavě konané dne 18.04.2015 v 

Dětřichově. Rozhodčí situaci objasnila a sdělila, že došlo k jejímu pochybení. KR navrhuje P ČMKU udělit 

rozhodčí napomenutí. 

8) KR ověřovala u dvou rozhodčích členství v členském subjektu ČMKU a požádala je o sdělení, kterého 

subjektu jsou členem. Odpovědi zatím neobdržela. 

9) Příprava návrhu úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích 

10) KR navrhuje termíny školení čekatelů 12.11.2015 a 10.12.2015.  

 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.     Zapsala: Fialová 


