Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 09.01.2019
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)
Přítomni:

M. Václavík, V. Tichá, J. Janda

Kontrola minulého zápisu
ad 10) z 03.10.2018 Stížnost na jednání rozhodčího na NVP v Mladé Boleslavi dne 15.07.2018
Na minulém jednání KR konstatovala, vzhledem k tomu, že na výstavě nebyl podán protest,
nelze situaci zpětně řešit. Stěžovatelka uvedla, že nemohla podat protest, protože si nestěžovala na
porušení výstavních předpisů ani na porušení propozic. Dle sdělení si stěžovala na chování
rozhodčího a dvojí přístup k vystavovatelům, z tohoto důvodu znovu žádá o projednání.
KR znovu projednala a konstatovala, že stěžovatelka mohla v souladu s Výstavním řádem
ČMKU článkem 9 bodem i) pátou odrážkou, podat protest na výstavě.
ad 5) z 15.11.2018 Adepti na funkci exteriéru psů
KR nedoporučila ke schválení žádost adeptky Silvie Hosnedlové na plemeno pudl, vzhledem
k odůvodněnému nesouhlasu Klubu chovatelů pudlů. Adeptka s vyjádření KR nesouhlasí a považuje
jej za nedostatečné a žádá o vysvětlení, z jakého důvodu byla žádost zamítnuta.
KR uvádí, že postup byl v souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích článkem III písmenem
f). KR konstatovala, že adeptka má možnost spojit se s Klubem chovatelů pudlů a požádat jej o
vysvětlení.

1) Žádosti o rozšíření aprobací
Pavel Hermann – maďarský ohař krátkosrstý, maďarský ohař drátosrstý, německý ohař dlouhosrstý
KR doporučuje ke schválení.
Ing. Naděžda Klírová – welššpringršpaněl, anglický kokršpaněl a anglický špringr španěl, - podléhá
schválení 2. klubu
Rozhodčí má u sebe hospitační listy na amerického kokršpaněla, proto KR doporučuje v souladu
s Řádem pro jmenování rozhodčích článkem IV bodem 1) písmenem c) vydat HL na plemena
welššpringršpaněl a anglický špring španěl (potřebný souhlas 2. klubu).
Martina Kučerová – beagle, dalmatin, rhodéský ridgeback - podléhá schválení 2. klubu
KR doporučuje ke schválení.

2) Žádost o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích
Karel Klobása – podmínky splněny
KR doporučuje ke schválení.

3) Žádost o možnost posuzování soutěží
Rozhodčí Ing. D. Mervová žádá KR o možnost posuzovat soutěže na NVP a MVP.
KR doporučuje P ČMKU ke schválení.

4) Žádost rozhodčí Ing. E. Zatyko Mayerové
Rozhodčí Ing. E. Zatyko Mayerová žádá KR o prominutí hospitací na plemeno neapolský mastin jako
důvod uvádí neúčast plemene na výstavách. Dle sdělení se na výstavách v ČR vyskytuje jeden pes a to
navíc ze zahraničí.
KR doporučuje snížení počtu jedinců za předpokladu, že bude zachován počet 3 hospitací.

5) Žádosti rozhodčích o rozšíření v rámci skupiny
KR obdržela žádosti o rozšíření v rámci skupiny od následujících rozhodčích:
Lenka Frnčová – FCI skupina IX
KR doporučuje schválit aprobaci na FCI skupinu X a zároveň doporučuje při dodržení požadavků
Řádu pro jmenování rozhodčích článku IV bodu 2) písmene d) rozšiřování v rámci FCI skupiny IX.
Ing. Eva Zatyko Mayerová – FCI skupina II
KR konstatuje:
- nejsou dokončeny hospitace na anglického mastifa, bordeauxskou dogu a neapolského mastina
- nebyly dodány všechny informace v souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích článkem IV bodem 2)
písmenem a)
- při teoretických rozšiřovacích zkouškách opakovaně opakovala při rozšiřování na jednotlivá plemena.
Z výše uvedených důvodu KR doporučuje, aby si rozhodčí rozšiřovala standardním způsobem.

6) Stížnost na chování rozhodčí Mgr. Z. Brotánkové
KR obdržela stížnost na nevhodné chování rozhodčí Mgr. Z. Brotánkové, konkrétně na
zesměšňování psa a znevažování práce rozhodčí, která jej posoudila a udělila mu titul BOB. KR
doporučuje P ČMKU pozvat rozhodčí Mgr. Z. Brotánkovou k projednání.

7) Žádost o prověření chování ředitelky klubové výstavy Klubu chovatelů colií a sheltií
KR obdržela více podnětů týkajících se prověření chování ředitelky výše uvedené výstavy, která dle
sdělení komunikovala s rozhodčími a následně pak vystavovala své psy. Ředitelka výstavy je též
rozhodčí exteriérů psů. Stížnosti byly též adresovány Výstavní komisi (VK). KR navrhuje po dohodě s VK
stanovit termín a pozvat ředitelku výstavy a zástupce klubu k projednání celé záležitosti.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Fialová

