
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 06.02.2014 
      (návrh pro jednání předsednictva ČMKU) 

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

Kontrola zápisu z minulého jednání 
 
 

1) Žádost rozhodčího MVDr. Miroslava Kalicha o zařazení do seznamu mezinárodních 

rozhodčích 

- podmínky splněny 

 KR doporučuje ke schválení. 

2) Žádost o rozšíření aprobace 

Dalibor Smékal – kerry blue teriér 

Ing. Vladimír Hutěčka – irský teriér 

MVDr. Jana Kočová – český fousek, maďarský ohař krátkosrstý, malý münsterlandský ohař 

KR doporučuje výše uvedené ke schválení. 

Ladislav Frnčo  - stafordšírský bulteriér, erdelteriér, irský teriér, irský Soft Coated Wheaten teriér, 

kerry blue teriér 

V souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích KR doporučuje rozšíření na 3 plemena: irský teriér, 

irský Soft Coated Wheaten teriér, kerry blue teriér. 

3) Doplnění seznamu rozhodčích posuzujících soutěže 

KR doporučuje ke schválení doplnění rozhodčích: J. Bendová, RNDr. P. Dvořák, Ing. F. Korda, 

R. Kubeš, T. Kučera, G. Štursová, V. Panuška 

 

4) Setkání rozhodčích dne 16.03.2014 v Brně 

Program setkání:  

- zpráva z KR 

- prezentace - EVP 2014 

- přednáška Kliniky Jaggy - MVDr. Petr Šrenk, DVM., Dipl. ECVN – Základy anatomie a 

mechaniky pohybu 

- zpráva z komise rozhodčích FCI 

- změny ve Výstavním řádu ČMKU a FCI 

5) Měření chrtů 

KR doporučuje, aby rozhodčí byli na měření řádně delegováni. 

 

 



6) Úkol z P ČMKU 19.12.2013 týkající se opakovaného posuzování stejných plemen stejnými 

rozhodčími 

KR navrhuje: Jeden rozhodčí může být delegován na jednu konkrétní mezinárodní nebo národní 

výstavu pořádnou každoročně v přibližně stejném termínu stejným pořadatelem pro dané plemeno 

1x za dva roky. (Příklad: na výstavu Nord Bohemia Canis na plemeno maďarský ohař může být 

rozhodčí delegován v roce 2014 a následně na toto plemeno a na této výstavě může být opět 

delegován nejdříve v roce 2016). Výjimku v odůvodněných případech (onemocnění rozhodčího) 

může povolit předseda ČMKU, předseda VK, předseda KR. 

 Doplnění Výstavního řádu 

KR doporučuje, aby do Výstavního řádu ČMKU bylo v případě diskvalifikace a v případě úpravy srsti 

ocitováno znění Výstavního řádu FCI. 

 

KR navrhuje termíny vstupních zkoušek: 29. – 30.05.2014 nebo v období od 3. do 9.11.2014. 

  

Zápis podléhá schválení P ČMKU.     Zapsala: Fialová 


