Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 14.01.2016
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)
Přítomni:

M. Václavík, V. Tichá, J. Janda

Kontrola zápisu z minulého jednání
bod 8) z 27.08.2015 Rozhodčí – členství v subjektu ČMKU
KR vznesla dotaz na rozhodčí Ing. Miluši Böhmovou, v jakém subjektu je členem. Rozhodčí na dotazy
nereaguje, KR doporučuje vyřadit ze seznamu rozhodčích článek 5 bod a).

1) Žádost o rozšíření aprobací
Mgr. Václava Rybárová – havanský psík
Dalibor Smékal – cairn teriér, west highland white teriér
Zdenka Jílková – afgánský chrt, barzoj, italský chrtík – podléhá schválení 2. klubů
MUDr. Gabriela Ruiten Hajnová – border teriér, irský teriér
Hana Spalová – Jack Russell teriér, Parson Russell teriér
Ing. Vladimír Hutěčka – irish soft coated weaten teriér
Lenka Fairaislová – dobrman – podléhá schválení 2. Klubu
Ing. Iva Černohubová – výmarský ohař
KR doporučuje výše uvedené ke schválení.

Mgr. Zuzana Brotánková – puli, pumi, mudi, komondor, kuvacz, mioritič, carpatian, bucovina
Vzhledem k tomu, že rozhodčí má vystaveny hospitační listy na jedno plemeno, KR doporučuje
vystavení hospitačních listů na 2 plemena. Rozhodčí bude dotázána, o která plemena by měla zájem.
Doc. RNDr. J. Ovesná, CSc. – afgánský chrt, barzoj
Vzhledem k tomu, že rozhodčí má rozdělané rozšiřovaní aprobací ve dvou skupinách FCI, KR
doporučuje, aby se rozhodčí vyjádřila, ve které skupině chce pokračovat. KR nedoporučuje povolit
rozšiřování v FCI skupině X.
MVDr. Jana Kočová – slovenský hrubosrstý ohař
KR nedoporučuje ke schválení, vzhledem k tomu, že rozhodčí má vydané HL na 3 plemena.

2) Žádost o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích
Petr Adam – podmínky splněny
PhDr. Radim Kašpar – podmínky splněny
KR doporučuje ke schválení.

3) Žádost rozhodčích o posuzování závěrečných soutěží na MVP a NVP

- Karel Hořák
KR doporučuje ke schválení posuzování soutěží mimo soutěže JBOD, BOD, JBIS, BIS a JH.
- Ing. Veronika Kučerová Chrpová
KR doporučuje ke schválení posuzování soutěží mimo soutěže JBOD, BOD, JBIS, BIS.

4) Žádost rozhodčích o snížení počtu jedinců a hospitací při rozšíření aprobace
-

rozhodčí D. Smékal žádá o snížení počtu jedinců při hospitacích na plemeno lakeland teriér
KR doporučuje ke schválení za předpokladu zachování 3 hospitací.

-

rozhodčí MVDr. J. Kočová žádá o snížení počtu jedinců při hospitacích na plemeno německý drátosrstý
ohař.
KR doporučuje ke schválení za předpokladu zachování 3 hospitací.

-

rozhodčí Ing. D. Mervová žádá o snížení počtu jedinců při hospitacích na plemena clumber španěl
KR doporučuje ke schválení za předpokladu zachování 3 hospitací.

5) Žádost rozhodčí L. Němcové o prominutí hospitace na KVP, SVP v ČR
Rozhodčí L. Němcová žádá o prominutí hospitace na KVP nebo SVP u málopočetných vodní psů
laggotto romagnolo, portugalský vodní pes, španělský vodní pes. Hospitace absolvovala na
mezinárodních výstavách, kde byla plemena zastoupena, rozhodčí uvádí, že v roce 2015 nebyl na KVP
ani SVP KCHLS přihlášen žádný jedince plemene laggotto romagnolo a španělský vodní pes.
KR doporučuje u plemen lagotto romagnolo a portugalský vodní pes povolení výjimky v otázce
počtu jedinců a výstavy pořádané klubem při zachování počtu 3 hospitací. V případě španělského
vodního psa, amerického vodního psa a sussex španěla KR doporučuje využít možnosti výjimky teoretická zkouška bez absolvovaných hospitací.

6) Žádost čekatelky RNDr. J. Smejkalová o opakování závěrečné praktické zkoušky na plemeno beagle
Vzhledem k tomu, že čekatelka již 2x u praktické zkoušky neuspěla a od poslední závěrečné zkoušky
uplynuly dva roky, KR nedoporučuje ke schválení.

7) Žádost rozhodčí Ing. E. Mayerové o možnost rozšiřování kvalifikace na další plemena
Rozhodčí žádá o povolení hospitací na tři plemena z důvodu splnění veškerých hospitací na doposud
rozšiřovaná plemena, ukončení závěrečnými praktickými zkouškami u dvou z nich a u třetího plemene
čeká na opravnou teoretickou zkoušku. Opravnou zkoušku může absolvovat až po půl roce, tak by velice
ráda efektivně využila toto období pro další vzdělávání formou hospitací na další tři plemena (anglický
mastif, bordeauxská doga, neapolský mastin).

KR nedoporučuje ke schválení, další rozšiřování je možné až po úspěšném absolvování rozšiřovací
zkoušky na plemeno brazilská fila.

8) Žádost o prošetření podezření na zneužití loga LK ČR
Problematika není v kompetenci KR, nejedná se o prohřešek proti řádům ČMKU.

9) Žádost o posouzení postupu D. Smékala a V. Hutěčky
KR se zabývala žádostí o posouzení skusu feny hladkosrstého foxteriéra Ibizy z Karpatských strání,
žádost zaslal Klub chovatelů foxteriérů, Vít Sedláček jako majitel feny a Mgr. Michal Zámečník jako
chovatel. KR provedla kontrolu skusu a popsala postavení jednotlivých řezáků. Zápis o posouzení
obdržel jak Klub chovatelů foxteriér, tak majitel feny. KR konstatuje, že zařazení případně vyřazení
z chovu je plně v kompetenci klubu. KR na hodnocení skusu feny rozhodčím D. Smékalem neshledala
pochybení.

10) Hlavní rozhodčí na klubových výstavách
KR doporučuje vypustit z článku 15 bod e) - požadavek na hlavního rozhodčího z ČMKU a doporučuje:
1) časté namátkové kontroly na všech typech výstav ze strany a na náklady ČMKU
2) propozice z klubových výstav (KVP, SVP) musí před zveřejněním projít kontrolou ČMKU
3) za zvážení stojí o případných změnách v předpisech informovat chovatelské klubu formou oběžníku
KR doporučuje, aby výstavní předpisy byly přeloženy do jazyku FCI a byly dány k dispozici chovatelským
klubům, aby mohli být předloženy zahraničním rozhodčím.

11) Školení rozhodčích
Vzdělávání rozhodčích vychází z požadavků FCI. KR doporučuje, aby se uskutečnilo pod vedením
členů KR a konzultantů za jednotlivé skupiny FCI.
KR doporučuje doplnit Výstavní řád ČMKU: KVP bez KV – KR navrhuje u plemen, která se dělí dle
barev a váhy, aby na těchto výstavách byl výběr nejlepšího dospělého psa a feny, výběr nejlepšího
mladého psa a feny, výběr nejlepšího veterána psa a feny, tito jedinci by pak nastupovali o BOB, BOS,
BOV a BOJ.

12) KR z bezpečnostních důvodů doporučuje zrušení soutěže Dítě a pes.
13) KR doporučuje zapisovat do PP - BIS, JBIS, BOD, JBOD, BIG, JBIG.
14) Vzorové propozice
KR s návrhem souhlasí, pouze požaduje rozlišit tituly a čekatelství

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Fialová

