Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 09.10.2019
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)
Přítomni:

M. Václavík, V. Tichá, J. Janda, Z. Jílková, K. Vaníčková

Kontrola minulého zápisu
ad 7) z 07.08.2019 Stížnosti na nevhodné chování rozhodčí J. G.
KR na svém předchozí zasedání projednala stížnost na nevhodné chování rozhodčí J. G. na klubové
výstavě Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií, z. s. dne 12.05.2019 v Chropyni, kde
byla rozhodčí v roli vystavovatelky a dle sdělení slovně (vulgárně) napadla paní L. N., která zpoza kruhu
fotila jednotlivé psy. KR doporučila požádat Moravskoslezský klub chovatelů colií a sheltií, z. s. o
vyjádření k výše popsané situaci.
KR obdržela vyjádření Moravskoslezské klubu chovatelů colií a sheltií, z. s. klubu, účastnice výstavy i
samotné rozhodčí. Ve všech vyjádřeních je uvedeno, že k incidentu mezi výše uvedenými opravdu
došlo. KR doporučuje pozvat obě zúčastněné k projednání případu na příští zasedání.
ad 8) z 07.08.2019 Stížnost na L. P.
KR se na svém minulém zasedání zabývala stížností na porušení Výstavního řádu ČMKU a FCI
rozhodčí na MVP v Litoměřicích dne 18.05.2019. Stížnost se týkala posouzení psa, u kterého byla
rozhodčí uvedena v katalogu jako spolumajitelka. Součástí stížnosti bylo též upozornění na porušení
Zápisního řádu ČMKU a jiných kynologických předpisů. Rozhodčí byla na základě rozhodnutí P ČMKU ze
dne 26.06.2019 pozvána na jednání, které se uskutečnilo 12.09.2019. P ČMKU na svém zasedání dne
26.09.2019 konstatovalo, že iniciuje schůzku s chovatelským klubem.
ad 9) z 07.08.2019 Stížnost na rozhodčí M. S.
KR na svém minulém zasedání projednala stížnost na posouzení slepého psa rozhodčí M. S. na MVP
v Praze dne 01.12.2018.
KR doporučila, aby rozhodčí byla upozorněna na důležitost zdravotních aspektů při hodnocení
exteriéru. KR obdržela vyjádření účastnice výstavy a následně P ČMKU obdrželo odvolání majitelky psa
proti formulaci v zápisu. P ČMKU na svém zasedání dne 26.09.2019 vzalo na vědomí a konstatovalo, že
stížnost nebyla dostatečně podložena. KR považuje případ za uzavřený.

1) Žádosti o rozšíření aprobací
Petra Kučerová – brabantík, belgický a bruselský grifonek, afgánský chrt, saluki
KR doporučuje ke schválení rozšíření na plemena brabantík, belgický a bruselský grifonek.

Lenka Klímová - kolie dlouhosrstá a krátkosrstá – podléhají schválení 2. klubu, šeltie – podléhá
schválení 2 a 3. klubu
Tereza Knedlhans – šeltie – podléhá schválení 2. a 3. klubu
Jakub Kadlec – shih-tzu – podléhá schválení 2. a 3. klubu
KR doporučuje výše uvedené žádosti ke schválení za předpokladu souhlasného stanoviska zbývajících
klubů zastřešujících plemena.

MVDr. Klára Eichacker – irský vlkodav
KR doporučuje ke schválení.
Ing. Radovan Lysák – basenji
-

shikoku a norský lundehund – rozhodčí žádá o výjimku – umožnění teoretické zkoušky bez
hospitace, odůvodněno nízkou účasti plemen na výstavách, k žádosti jsou doložena vyjádření
obou klubů, které s výjimkou souhlasí

KR doporučuje vydat hospitační listy pro plemena basenji a norský lundehund. V případě plemene
shikoku KR doporučuje udělit výjimku a umožnit teoretickou zkoušku bez hospitace.

2) Žádost rozhodčí M. Semerákové týkající se povinné hospitace na bonitaci
KR obdržela žádost od rozhodčí M. Semerákové. Rozhodčí rozšiřuje na plemeno aljašský
malamut, dle požadavku Klubu severských psů, z. s. by měla absolvovat povinnou hospitaci na bonitaci.
Rozhodčí uvádí, že již podruhé jí nebyla hospitace na bonitaci povolena. Rozhodčí kontaktovala i
Alaskan malamute klub ČR, bohužel klub s účastí hospitanta na bonitaci nesouhlasí.
KR doporučuje, ČMKU (sekretariát) požádal Klub severských psů, z. s. o vyjádření se k výše
uvedenému. Žádost o rozšíření na další plemeno bude projednána až po dořešení této žádosti.

3) Žádost rozhodčí MVDr. K. Eichacker
Rozhodčí MVDr. K. Eichacker žádá KR o možnost absolvovat teoretickou zkoušku na plemeno
lakeland teriér jako náhradu za nemožnost absolvovat zkoušku praktickou. Závěrečnou teoretickou
zkoušku rozhodčí již absolvovala dne 29.05.2019.
KR doporučuje přiznání aprobace na plemeno lakeland teriér na základě již složené teoretické
zkoušky.

4) Žádost o možnost rozšíření aprobace o soutěž Junior handling (JH)
KR obdržela žádost rozhodčí S. Váchy o rozšíření aprobace na soutěž Junior handling.
KR doporučuje zařadit rozhodčí na příští školení JH.

5) Termíny
KR navrhuje následující termíny:
rozšiřovací zkoušky:
06.11.2019 – zkušební komise V. Tichá, M. Václavík, J. Janda
07.11.2019 – zkušební komise V. Tichá, M. Václavík, K. Vaníčková
semináře čekatelů: 12.11.2019 - školí: M. Václavík, V. Tichá, J. Janda
13.11.2019 - školí: M. Václavík, V. Tichá, K. Vaníčková
závěrečné teoretické zkoušky 15.01.2020 – zkušební komise M. Václavík, V. Tichá, Z. Jílková
setkání rozhodčích možné termíny: 08.02.2020, nebo 22.02.2020, nebo 29.02.2020
Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Nováková

