Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 05.12.2013
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)
Přítomni:
Neomluven:

M. Václavík, V. Tichá, J. Janda,
Ing. Z. Antonovič

Kontrola zápisu z minulého jednání
ad 7) Aktivita rozhodčích
Přezkoušení rozhodčích, kteří 5 let neposuzovali proběhlo 05.12.2013. Zúčastnili se 2 rozhodčí
M. Brnovjak a J. Bohuňovská. Omluvila se V. Cvrčková a L. Semerádová. Náhradní termín je
stanoven na 13.12.2013.
Nezúčastnili se, neomluvili se: D. Horáková, O. Janečka, L. Mach, S. Matušková,
M. Nimrichterová, Z. Pavlovský, P. Poláček, I. Zahradníčková
KR navrhuje rozhodčím, kteří se nezúčastnili přezkoušení ani se neomluvili, pozastavení
činnosti případně vyjmutí ze seznamu rozhodčích.
V. Krejčí a MVDr. J. Čechura oznámili, že již nemají zájem o posuzování. KR jím tímto děkuje za
jejich dosavadní činnost v kynologii, bude jim zaslán dopis s poděkováním.
J. Škodová a O. Vyškovský oznámili, že v současné době nejsou schopni vykonávat činnost
rozhodčího. KR doporučuje pozastavení činnosti do přezkoušení, na které se sami přihlásí.
J. Marek nedal informaci o posuzování na výstavách, pouze sdělil termíny bonitace a svodu, na
kterých posuzoval v roce 2012. KR vzhledem k změnám Výstavního řádu a vzhledem ke znění
Řádu pro rozhodčích ČMKU doporučuje pozastavit činnost rozhodčího až do doby než se sám
přihlásí k přezkoušení.
E. Durasová dodatečně zaslala vyjádření, že naposledy posuzovala speciální výstavu dne
28.08.2010 v Mladé Boleslavi, důvod k přezkoušení tedy odpadá.

ad 5) Nekorektní jednání rozhodčího I. Beradzeho vůči pořadateli MVP v Českých
Budějovicích dne 30. – 31.03.2013
Předseda KR tuto záležitost s rozhodčím I. Beradzem osobně projednal. Na osobním jednání
bylo vše vysvětleno a tímto je celá záležitost považována za uzavřenou.

ad 6) KR navrhuje na základě schválení P ČMKU zástupce jednotlivých skupin FCI pro potřeby
konzultací.
I – P. Řehánek
II – O. Vondrouš
III – I. Nováková

IV – H. Spalová
V – L. Jančík
VI – I. Černohubová
VII – L. Müller
VIII – M. Kašpar
IX – Z. Jílková
X – V. Panuška

1) Dotaz týkající se počtu posouzených psů v jednom dni
Mezinárodní řád tuto záležitost řeší článkem 10 - povinnosti organizačního výboru výstavy.
Touto záležitostí se též zabývala X. valná hromada dne 18.04.2009 usnesení číslo. 16.

2) Žádost o rozšíření aprobace
Ing. Darina Mervová – anglický kokršpaněl
KR doporučuje ke schválení za předpokladu schválení od 2. klubu.

Žádost o rozšíření aprobace od rozhodčí Kristiny Vaníčkové.
KR nedoporučuje ke schválení z důvodu nesplnění podmínek Řádu pro jmenování
rozhodčích (posuzovat 3 roky).

3) Žádost adepta o výjimku v případě vlastnictví chovatelské stanice
V. Chovanec zaslal žádost o povolení výjimky týkající se vlastnictví chovatelské stanice.
KR doporučuje žádost ke schválení.

4) Žádost rozhodčího MUDr. T. Maślanky o přiznání FCI sk. VI
KR konstatuje, že jsou splněny řádem stanovené podmínky a doporučuje, aby rozhodčí byl
přizván k pohovoru v termínu rozšiřovacích zkoušek.

5) Žádost čekatelky Jany Smejkalové o absolvování opravné praktické zkoušky
KR navrhuje termín přezkoušení na výstavě DUO CACIB Brno dne 23.02.2014.

6) Žádost rozhodčího D. Smékala o snížení počtu jedinců při hospitacích
KR schvaluje snížení počtu jedinců u plemene welsh teriér (3 hospitace byly splněny).

7) Žádost Boxer klubu o vyjádření se k žádosti o znovu přijetí rozhodčího P. Bratka
Pan Bratko v dopise zaslaném výboru Boxer klubu uvádí, že činnost rozhodčího ukončil na
vlastní žádost. Jak vyplývá z osobního spisu, byla však panu Bratkovi nejprve pozastavena
činnost rozhodčího a po došetření dle usnesení P ČMKU 06/32/06 byl z funkce rozhodčího
odvolán. Z důvodu výše uvedených nesrovnalostí KR zatím nedoporučuje znovu zařazení
mezi rozhodčí. Pokud by se P ČMKU chtělo touto záležitostí dále zabývat, doporučuje KR
v zájmu objektivity prošetření celé záležitosti DR ČMKU.

KR žádá P ČMKU o souhlas se zakoupením kostry psa k výukovým účelům.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Fialová

