Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 20. 07. 2021
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)
Přítomni:

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

Kontrola minulého zápisu

1) Žádosti o rozšíření aprobací
Milan Plundra – chodský pes
KR doporučuje rozšíření aprobace.
Naděžda Střalková – hovawart, italský corso pes
KR doporučuje rozšíření aprobace.
Jakub Kadlec – whippet,
Klub chovatelů chrtů zaslal nesouhlasné stanovisko, jako důvod uvádí neznalost rozhodčího a nezájem o
plemeno.
Námitka klubu není relevantní. KR ale doporučuje rozšíření aprobace projednávat až po té, co rozhodčí,
který neuspěl při zkoušce na plemeno japan chin, složí opravnou zkoušku.
Dalibor Smékal – žádost o rozšíření na plemena FCI skupiny X, doloženo souhlasné stanovisko Klubu
chovatelů chrtů
V návaznosti na Řád pro jmenování rozhodčích KR doporučuje, aby žadatel před rozšiřováním na celou
FCI sk.X získal řádnou aprobaci na tři pro skupinu určená plemena a to na whipeta, italského chrtíka a
barzoje. Sekretariát ČMKU vyžádá stanoviska ostatních plemena zastřešujících klubů.
Josef Nosek – žádost podal Klub bretaňských ohařů. Žádají o rozšíření aprobace pana Noska na
málopočetná plemena chovaná v rámci klubu.
KR doporučuje vyhovět žádosti klubu – 1x hospitace na málopočetná plemena dle návrhu klubu. Klub
oznámí KR kdy, kde a u kterého rozhodčího se budou hospitace konat. Závěrečná teoretická zkouška
bude požadována.
Martina Kučerová – žádost o rozšíření na FCI skupinu VI, rozhodčí má splněné aprobace na stanovená
plemena (beagle, dalmatin, rhodéský ridgeback)
KR doporučuje rozšíření aprobace.

2) Žádost rozhodčí A. Brůžkové a Edity Jelínkové Hrdličkové
Výše uvedené rozhodčí zaslaly žádost o jmenování mezinárodní rozhodčí, podmínky splněny.
Podmínky pro jmenování mezinárodními rozhodčími jsou splněny, KR doporučuje žádostem vyhovět.

3) Žádost rozhodčí D. Mervové

Rozhodčí žádá o prominutí požadované bonitace, která byla Klubem švýcarských salašnických psů
stanovena k hospitaci.
KR nedoporučuje prominutí požadované hospitace a to i proto, že rozhodčí neuspěla při zkouškách
na další plemena.

4) Žádost rozhodčí T. Knedlhans
Rozhodčí v současné době rozšiřuje jako skupinová rozhodčí v rámci FCI skupiny I. Absolvovala
hospitace na 3 variety plemene belgický ovčák, na výstavě bohužel nebyl přítomen žádný jedinec
variety lakenois. Rozhodčí si dovoluje KR požádat o umožnění teoretické zkoušky na plemeno belgický
ovčák bez hospitace na varietu Lakenois, důvodem je neúčast variety na výstavách.
Lakenois se na výstavách v ČR vyskytuje ojediněle, KR doporučuje žádosti vyhovět.

5) Žádost Klubu chovatelů teriérů
Klub chovatelů teriérů zaslal žádost a souhlas s rozšířením aprobace pro rozhodčí R. Hlúškovou a J.
Strnada. Oba rozhodčí skládali zkoušky v době platnosti Řádu pro jmenování rozhodčích, který
umožňoval začínat pouze na jedno plemeno. Současný řád však povoluje začínat na 3 plemena
současně. Klub tímto KR žádá o možnost povolit oběma rozhodčím rozšíření aprobace na další 2
plemena.
V případě rozhodčí R. Hlúškové na plemena cairn teriér a skotský teriér. U rozhodčího J. Strnada na
plemena cairn teriér a Dandie Dinmont teriér. Klub si je vědom, že v případě plemene cairn teriér je
třeba požádat o vyjádření i 2. klub zastřešující plemeno.
Vzhledem ke změně Řádu pro jmenování rozhodčích KR doporučuje žádosti vyhovět.

6) Projednání novelizovaného FCI Řádu pro jmenování rozhodčích
Rozhodčí žádající o přiznání univerzálního rozhodčího: J. Ovesná, L. Frnčová a K. Hořák.
Obě rozhodčí (L. Frnčová, J. Ovesná) již absolvovaly stanovené hospitace a žádají o jmenování.
KR předkládá P ČMKU návrh doplnění Řádu pro jmenování rozhodčích ČMKU dle požadavku FCI.
Vzhledem k tomu, že řád FCI platí od října 2020 a že jmenování rozhodčím pro všechna plemena věnuje FCI
velkou pozornost, KR doporučuje, aby uvedení rozhodčí postupovali dle nových podmínek.

7) Stížnosti
a) stížnost na rozhodčí V. R. týkající se porušení Výstavního řádu ČMKU na NVP v Klatovech dne
03.07.21 při posuzování plemene moskevský strážní pes. U plemene je vylučující vadou asymetrický
pohyb a posuzovaný pes spadal do mimochodu.
KR nepovažuje postup uvedené rozhodčí za porušení Výstavního řádu, protože mimochod není
asymetrickým pohybem a v uvedeném smyslu bude informován stěžovatel.
b) stížnost na chování J. G. na výstavě dne 10. 07. 2021, pozn. na dané výstavě nebyla v roli rozhodčí

KR doporučuje požádat rozhodčí J. G. o písemné vyjádření ke stížnosti.

8) Rozšíření aprobace rozhodčích H. Chovancové a V. Chovance
Rozhodčí H. Ch. a V. Ch. mají aprobaci na plemeno bernský salašnický pes, v únoru požádali o
rozšíření aprobace na zbývající tři plemena švýcarských salašnických psů. Žádost per rollam projednaná
KR a dne 18. 03. 2021 byla schválena na zasedání P ČMKU. K žádosti bylo doloženo souhlasné
stanovené Klubu švýcarských salašnických psů. Nyní se klub obrátil na KR se žádostí o upřesnění
aktuální situace týkající se daných žádostí rozšíření aprobace a jejich schválení. Jednání se zúčastnili oba
rozhodčí i předseda klubu.
KR konstatuje, že v případě obou rozhodčích se jednalo o povolení výjimky vyplývající z novely Řádu
pro jmenování rozhodčích, že všechny požadavky byly splněny a že rozhodnutí P ČMKU je platné.

9) Jmenování rozhodčích s oprávněním posuzovat BIS
Na základě splněných podmínek doporučuje KR jmenovat pí Ivetu Novákovou, pí Kristinu Vaníčkovou a
pí Petru Márovou rozhodčími s právem posuzovat BIS.

10) Změna organizace Soutěže mladých vystavovatelů
Vzhledem k opakovaným problémům doporučuje KR změnit organizaci Junior Handlingu a to tak, že pro
každou kategorii bude určen přesný čas posuzování. Každá kategorie bude nastupovat celá v určitou
hodinu a posuzována jako celek s platností od 01.01.2022, bude informována Výstavní komise a
pořadatelé výstav.

11) Školení JH
Školení nových zájemců o posuzování JH se bude konat 31. srpna 2021 na ČMKU

12) Vstupní zkoušky adeptů na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru psů
Vstupní testy se budou konat v listopadu 2021. Termín bude upřesněn.
Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Nováková + Tichá

