Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 08.01.2020
(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.
Dne 19.12.2019 se uskutečnilo jednání, zápis z jednání bude předložen P ČMKU.
KR doporučuje udělit rozhodčí J. G. napomenutí.
ad 8) z 07.08.2019 Stížnost na L. P.
KR překontrolovala podklady a uvádí, že v předloženém originále PP nebylo
spolumajitelství prokázáno. Přestupek ze strany rozhodčí nebyl jednoznačně prokázán.
ad 2) z 09.10.2019 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 doporučila, 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.
KR obdržela podrobné vyjádření chovatelského klubu, na základě kterého nedoporučuje
rozšiřování.

1) Žádosti o rozšíření aprobací
Martina Hegr Klivarová – Jack Russell teriér, Parson Russell teriér
Gabriela Štursová – australská kelpie, welsh corgi pembroke, welsh corgi cardigan
Bc. Alena Brůžková – český fousek, výmarský ohař, velký münsterlandský ohař
Svatava Beránková – basset, malý hrubosrstý vendéeský baset, velký vendéeský baset
Ing. Radovan Lysák – chow chow
KR doporučuje výše uvedené žádosti ke schválení.
Ing. Darina Mervová – leonberger, pyrenejský horský pes – podléhá schválení 2. klubu
Mgr. Jana Müllerová – afgánský chrt, deerhound, barzoj – podléhá schválení 2. klubu
Kristina Vaníčková – welššpringršpaněl, anglický kokršpaněl a anglický špringršpaněl – podléhá
schválení 2. klubu
Ing. E. Zatyko Mayerová – dánská doga, shar-pei – podléhá schválení 2. klubu
Karel Frank – landseer, dobrman – podléhá schválení 2. klubu

KR doporučuje výše uvedené žádosti ke schválení za předpokladu souhlasného stanoviska zbývajících
klubů.

2) Žádosti o snížení počtu jedinců při hospitacích
Pavel Hermann - žádost o snížení počtu jedinců u plemene maďarský ohař drátosrstý, rozhodčí
absolvoval 3 hospitace
KR doporučuje žádost ke schválení.

M. Semeráková - žádost o snížení počtu jedinců k hospitacím na plemeno grónský pes, rozhodčí
absolvovala 3 hospitace
KR uvedla své doporučení týkající se rozšiřování aprobace rozhodčí M. Semerákové v bodě ad 2)
z minulého zápisu.

3) Žádost rozhodčí Mgr. V. Rybárové
Rozhodčí žádá KR o udělení výjimky a umožnění teoretické zkoušky na varietu plemene pudl
trpasličí hnědý. Dle sdělení a statistik není tento velikostní a barevný ráz nahlášen na nadcházející
výstavy.
KR doporučuje, aby bylo postupováno jako v případě ostatních rozhodčích rozšiřujících v rámci FCI
skupiny IX, a to aby rozhodčí absolvovala hospitace na všechny rázy plemene pudl. KR konstatovala, že
pudl není vzhledem k specifikům jednotlivých výškových a barevných rázů plemeno jednoduché a
tohoto důvodu trvá na absolvování všech hospitací.

4) Žádost rozhodčí RNDr. J. Ovesné, CSc.
Rozhodčí žádá o rozšíření aprobace na všechna plemena FCI. KR doporučuje žádost ke schválení.

5) Žádost o uznání aprobace na plemeno miniaturní americký ovčák
KR obdržela žádost rozhodčího L. Kukly o přiznání aprobace na plemeno miniaturní americký ovčák,
rozhodčí posuzuje plemeno australský ovčák.
KR doporučuje postupovat v souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích.

6) Stížnost na chování a jednání vystavovatelky
KR byly zaslány stížnosti na chování vystavovatelky M. S., která je zároveň rozhodčí. Dle sdělení
vystavovatelka na klubové výstavě dne 23.11.2019 v Kladně komunikovala před posuzováním s paní
rozhodčí, která ji pak následně posuzovala v kruhu. Fena na dané výstavě získala hodnocení BOB.
KR konstatovala, že protest měl být podán přímo na výstavě.

7) Stížnost na posouzení jedince na speciální výstavě jagdteriérů
KR obdržela stížnost týkající se speciální výstavy jagdteriérů konané dne 21.09.2019 v Lokti. Je
poukazováno na zveřejnění jmenného katalogu při vstupu do výstavního kruhu a posouzení jedince bez
jedné končetiny.
KR doporučuje pozvat rozhodčího M. T. na příští zasedání. KR doporučuje P ČMKU, aby byl klubu
zaslán vytýkací dopis s upozorněním, že v případě opakování se Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
vystavuje možnosti nepovolení pořádání klubových akcí s CAC.

8) Žádost o opravnou praktickou závěrečnou zkoušku
Čekatelka Kateřina Hulíková žádá o opravnou závěrečnou praktickou zkoušku na plemeno irský setr.
KR doporučuje složení opravné praktické zkoušky dne 01.02.2020 na MVP DUO CACIB v Brně.

9) Rozšiřování aprobace na plemeno border kolie
KR projednala hospitace rozhodčího M. Plundry na plemeno border kolie. Vzhledem k tomu, že
nebyly dodrženy požadavky v té době platného Řádu pro jmenování rozhodčích. KR doporučuje přiznání
aprobace až po absolvování hospitace na CAC výstavě, KR doporučuje výstavu klubovou.

10) Setkání rozhodčích 22.2.2020
Program setkání:
•

Zahájení v 10:00

•

Informace předsedy ČMKU

•

Změny v kynologických předpisech – V. Tichá

•

Oběd

•

Přednáška genetiky – MVDr. V. Chrpová

•

Diskuze

11) Podnět týkající se pochybení čekatelky J. M.
KR projednala upozornění na pochybení chovatelky a zároveň čekatelky na rozhodčího exteriéru
plemene jezevčík J. M., týkající se chovu psů bez PP. Chovatelka/čekatelka byla pozvána k vysvětlení.
Uvedla, že daný inzerát zná, dle sdělení synovi předala nechovnou fenu za účelem odchování vrhu
s podmínkou ponechání štěňat doma. KR doporučuje ukončit přípravu čekatele na funkci rozhodčího.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Nováková

