Navrhované znění úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích
Materiál po zapracování připomínek a pro P ČMKU 15. 12. 2017
Úprava se týká článku, který stanovuje podmínky praktických zkoušek při rozšiřování aprobací.
IV. PODMÍNKY ROZŠÍŘENÍ KVALIFIKACE ROZHODČÍCH
1) rozhodčí si rozšiřuje aprobaci postupně po jednotlivých plemenech¨
2) rozhodčí je vzděláván jako skupinový rozhodčí
Závěrečné zkoušky při rozšíření kvalifikace rozhodčího podle bodu 1)- praktická zkouška bod e)
Stávající znění:
e) Praktické zkoušky se uskutečňují na mezinárodní nebo národní výstavě v ČR. Termín zkoušek a
místa zkoušek schvaluje P ČMKU, složení zkušební komise určuje KR. Zkoušejícími musí být
minimálně dva rozhodčí, z toho alespoň jeden mezinárodní s aprobací na dané plemeno. O
výsledku zkoušky musí být čekatel neprodleně informován a o průběhu zkoušky musí být proveden
zápis. Termíny a místa zkoušek na následující rok se určují do 15. 08. předchozího roku, čekatelé
se na zkoušky hlásí 1 měsíc předem na ČMKU, odkud jsou na zkoušky delegováni. Na výstavě, na
které je zkoušen, nemůže čekatel rozšiřující si aprobaci hospitovat na další plemeno, vystavovat
nebo posuzovat.
Navrhované znění:
e) Praktické zkoušky se uskutečňují na výstavě se zadáváním CAC v ČR. Zkoušející rozhodčí budou
domluveni při teoretické zkoušce.Případnou změnu může povolit předseda KR. Zkoušejícím je
rozhodčí z ČR, který plemeno na určené výstavě posuzuje a který musí být předem o zkoušce
informován. Zkoušku si s pořadatelem výstavy a zkoušejícím rozhodčím domluví čekatel a termín
a místo zkoušky nahlásí písemně nebo e-mailem nejméně týden předem ČMKU a chovatelskému
klubu/klubům které plemeno zastřešují. Na výstavě, na které je zkoušen, nemůže čekatel rozšiřující
si aprobaci hospitovat na další plemeno, vystavovat nebo posuzovat. Na plemeno, na které probíhá
zkouška, nemůže být povolena hospitace dalšímu čekateli. Na čekatele, který skládá praktickou
zkoušku je pohlíženo jako na čekatele a vztahují se na něj stejná pravidla. U jednoho rozhodčího
může v jeden den na jedno plemeno nebo více plemen hospitovat nebo skládat zkoušky 1 čekatel,
druhý čekatel na další plemeno nebo plemena pouze se souhlasem rozhodčího.

Závěrečné zkoušky při rozšíření kvalifikace rozhodčího podle bodu 2)- zkoušky bod f)
Stávající znění
f)
Zkouška čekatelů se musí skládat z teoretické zkoušky pro danou skupinu plemen a praktické
zkoušky pro jedno plemeno nebo více plemen ze skupiny. Teoretické zkoušky je možné dělat
postupně. Aprobace na plemena ve skupině může být přiznána až po absolvování teoretické zkoušky
na celou skupinu a praktické zkoušky. Praktické zkoušky se uskutečňují na mezinárodní nebo národní
výstavě v ČR. Termín zkoušek a místa zkoušek schvaluje P ČMKU, složení zkušební komise určuje
KR. Zkoušejícími musí být minimálně dva rozhodčí, z toho alespoň jeden mezinárodní s aprobací na
dané plemeno. O výsledku zkoušky musí být čekatel neprodleně informován a o průběhu zkoušky
musí být proveden zápis. Termíny a místa zkoušek na následující rok se určují do 15. 08. předchozího
roku, čekatelé se na zkoušky hlásí 1 měsíc předem na ČMKU, odkud jsou na zkoušky delegováni. Na
výstavě, na které je zkoušen, nemůže čekatel rozšiřující si aprobaci hospitovat na další plemeno,
vystavovat nebo posuzovat. Účast na závěrečné praktické zkoušce je podmíněna souhlasem garanta.
Zkušební komisi jmenuje P ČMKU. V případě neúspěchu na teoretické i praktické zkoušce může být
čekatel s odstupem ½ roku opakovaně přezkoušen a to pouze 2x (základní zkouška + 2x zkouška
opravná)

Navrhované znění:
f)
Zkouška čekatelů se musí skládat z teoretické zkoušky pro danou skupinu plemen a praktické
zkoušky pro jedno plemeno nebo více plemen ze skupiny. Teoretické zkoušky je možné dělat
postupně. Aprobace na plemena ve skupině může být přiznána až po absolvování teoretické zkoušky
na celou skupinu a praktické zkoušky. Praktické zkoušky se uskutečňují na výstavě se zadáváním
CAC v ČR. Zkoušející rozhodčí budou domluveni při poslední teoretické zkoušce v rámci skupiny
FCI. Případnou změnu může povolit předseda KR. Zkoušejícím je rozhodčí z ČR, který
plemeno/plemena na určené výstavě posuzuje a který musí být předem o zkoušce informován.
Zkoušku si s pořadatelem výstavy a zkoušejícím rozhodčím domluví čekatel a termín a místo
zkoušky nahlásí písemně nebo e-mailem nejméně týden předem ČMKU a chovatelskému
klubu/klubům které plemeno zastřešují. Na výstavě, na které je zkoušen, nemůže čekatel
rozšiřující si aprobaci vystavovat nebo posuzovat. Na plemeno, na které probíhá zkouška, nemůže
být povolena hospitace dalšímu čekateli. Účast na závěrečné praktické zkoušce je podmíněna
souhlasem garanta, který stvrzuje, že je rozhodčí připraven posuzovat danou skupinu FCI. V případě
neúspěchu na teoretické i praktické zkoušce může být čekatel s odstupem ½ roku opakovaně
přezkoušen a to pouze 2x (základní zkouška + 2x zkouška opravná)
Na čekatele, který skládá praktickou zkoušku je pohlíženo jako na hospitujícího čekatele a vztahují se
na něj stejná pravidla. U jednoho rozhodčího může v jeden den na jedno plemeno nebo více plemen
hospitovat nebo skládat zkoušky 1 čekatel, druhý čekatel na další plemeno nebo plemena pouze se
souhlasem rozhodčího.

