Příloha č. 5 k zápisu z 13. 12. 2007
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 1.11.2007
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)
Přítomni:
Omluven:

M. Václavík, J. Šiška
ing. Z. Antonovič

1) Kontrola zápisu z minulého jednání:
Zápis schválen P ČMKU 23.8.2007
ad 2) úkol trvá
Ostatní body jsou uzavřeny.
2) Řád pro jmenování rozhodčích – KR projednala připomínky k zapracování a
předává je k projednání P ČMKU.
3) Vyjádření p. Kapounové k hospitacím p. Karbana – KR předává k posouzení P
ČMKU.
4) Ţádost o přiznání statutu skupinového rozhodčího:
- MVDr. František Šimek pro skupinu V
- Věra Dvořáková pro skupinu VI
Obě ţádosti budou předmětem příštího jednáni.
5) Ţádost o přiznání statutu mezinárodního rozhodčího:
- Simona Svatoňová – splňuje
- Ing. Jana Daňková – splňuje
- Petra Vodráţková – splňuje
KR doporučuje P ČMKU ţádosti potvrdit.
6) Petra Vodráţková a Helena Glänznerová - ţádost o sníţení počtu opičích pinčů při
hospitacích – tazatelky na toto plemeno v současnosti nehospitují, problematika
málopočetných plemen bude řešena v novém Řádu.
7) Ţádost KPaCHP o umoţnění doplnit závěrečnou praktickou zkoušku p. Jitce
Procházkové. Fotokopie protokolu o sloţené závěrečné teoretické zkoušce a
provedených hospitacích doloţena. KR doporučuje absolvovat 3 hospitace a sloţit
novou závěrečnou teoretickou i praktickou zkoušku.
8) Ţádost Klubu ABJ o přijetí MVDr. Lenky Martínkové za čekatele na toto plemeno.
Ţádost bude řešena po schválení nového řádu.
9) Josef Dědouch – ţádost o odloţení závěrečné teoretické zkoušky. Po přerušení
z důvodu nemoci měl dokončit přípravu v tomto roce. KR doporučuje prodlouţit
přípravu do 31.10.2008 a sloţit závěrečné zkoušky do konce roku 2008.
10) Oldřiška Plšková – hlásí se na závěrečné zkoušky, 1 hospitace je proti Řádu z MVP.
KR doporučuje provést novou hospitaci na výstavě s CAC.
11) Stíţnost Ivany Přikrylové (nepodepsaná) na obtíţný způsob rozšíření aprobací.
Obsazování rozhodčích na výstavy nespadá do kompetence KR.
12) Stíţnost Jiřiny Šprtelové na chovatelskou stanici z Altheyrosei v majetku
mezinárodní rozhodčí. KR doporučuje předat tento případ Komisi pro chov a zdraví a
ponechávána na zváţení P ČMKU další postup.

13) Stíţnost V. Salajkové (bez adresy) na posuzování stafordšírských bullteriérů v Brně
23.6.2007. Bylo odpovězeno ve smyslu, ţe stíţnost podanou po skončení
posuzování v kruzích nelze objektivně posoudit. Stíţnost je třeba podat v souladu
s výstavním řádem.
14) Stíţnost Tomáše Kolátora na posuzování novofoundlandských psů na Krajské
výstavě v Dolním Benešově 16.9.2007. Stíţnost na nevhodné vystupování
rozhodčího je třeba podat v souladu s výstavním řádem, podání po skončení výstavy
nelze objektivně posoudit.
15) Omluva ing. Mayerové – KR bere na vědomí.
Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala:Jarošová

