
Zápis z jednání Výstavní komise dne 01.09.2015 
(návrh pro projednání P ČMKU) 

   
Přítomni:  K. Seidlová, R. Cepková, Z. Jílková 
  

 
Kontrola zápisu z minulého jednání 

 
ad 1) Stížnost na nedodržení rozhodčích uvedených v propozicích  

VK obdržela podnět týkající se nedodržení rozhodčích uvedených v propozicích na 
NVP v Ostravě, konané dne 11. – 12.04.2015. VK doporučila vznést dotaz na pořadatele 
výstavy s žádostí o vyjádření se ke všem změnám rozhodčích, oproti propozicím. VK 
doporučuje P ČMKU, aby pořadatele upozornilo, že musí kompletní propozice předložit před 
vydáním VK. 

 
ad 3) Stížnost na posouzení feny nezapsané v plemenné knize FCI  

VK obdržela upozornění na skutečnost, že na klubové výstavě Moloss clubu CZ, 
konané dne 16.05.2015 v Choťovicích, byla ve třídě dorostu vystavena fena plemene 
boerboel, která není zapsána v plemenné knize FCI. VK obdržela kopii přihlášky posouzené 
feny, kopie PP nebyla doložena (nebyl vystaven). 

VK doporučuje odebrat feně Bibianně Immermoed získané ocenění – velmi nadějná. 
VK doporučuje Moloss clubu lepší kontrolu při příjmu přihlášek. 

 
ad 5) Stížnost na postup při posuzování na klubové výstavě Klubu ruských a asijských 
ovčáckých psů, konané dne 06.06.2015 v Kunraticích  

Na výše uvedené výstavě došlo ke konfliktu dvou vystavovaných fen. Posuzující 
rozhodčí vyloučil obě feny pro agresivní chování. Vystavovatel uvádí, že chtěl podat protest 
již na výstavě, ale bylo mu sděleno, že protest lze podat pouze z formálních důvodů, následně 
se obrátil na VK. VK neshledala uvedenou stížnost v rozporu s Výstavním řádem. Stěžovatel se 
proti rozhodnutí odvolal. VK sděluje, že proti rozhodnutí rozhodčího není možné odvolání. 

 
   

1) Stížnost na porušení Výstavního řádu na klubové výstavě KPPPK  
VK obdržela stížnost na porušení Výstavního řádu na klubové výstavě KPPPK, konané dne 
13.06.2015 v Milovicích. Dle sdělení, fena kat. č. 69 byla v katalogu zařazena ve třídě 
čestné, do této třídy však nenastoupila. Následně pak nastoupila do soutěže o nejlepší 
matku. Na základě upozornění diváku, že fena nebyla posouzena na výstavě, byla 
přeřazena do handicap třídy.  
 VK vyzvala klub, aby se k celé záležitosti vyjádřil. Klub přiznal pochybení.  
VK doporučuje odebrání získaného ocenění výborná, nejlepší matka. VK doporučuje 
P ČMKU upozornit KPPPK na dodržování Výstavního řádu ČMKU. 
  
 

 
2) Žádost Spolku chovatelů slovenských čuvačů o pořádání Středoevropské výstavy 

slovenských čuvačů 
Spolek chovatelů slovenských čuvačů zaslal žádost o povolení pořádat 

Středoevropskou výstavu slovenských čuvačů. Spolek doložil souhlas slovenského klubu 
chovatelov slovenských čuvačov a německého Clubu Slovensky Cuvac e. V. Zároveň 
doložil souhlas druhého klubu zastřešující toto plemeno v ČR. 

VK doporučuje ke schválení. 
 



3) Žádost American Cocker Clubu o. s. o pořádání 3. klubové výstavy 
American Cocker Club zaslal v roce 2014 žádost o pořádání klubových a speciálních 

výstav 2015 až po stanoveném termínu. VK dne 10.02.2015 tuto žádost doporučila ke 
schválení za předpokladu, že v následujícím roce nebude uvedenému klubu povolena KVP 
bez KV. Nyní klub žádá o znovu projednání této záležitosti a povolení KVP bez KV. 

VK doporučuje dodržet rozhodnutí VK z 10.02.2015. 
 

4) Žádost Českého coursing klubu o přidělení oblastní výstavy 
Český coursing klub žádá o pořádání oblastní výstavy pro plemena FCI skupiny X, 

vyjmenovaná plemena FCI sk. V a plemena FCI neuznaná. Oblastní výstava by se měla 
konat 23.07.2016 v Radíči u Sedlčan.  

S ohledem na již vysoký počet krajských a oblastních výstav VK nedoporučuje žádost 
ke schválení. 

VK navrhuje P ČMKU ke zvážení snížení počtu krajských a oblastních výstav. Výstavy, 
které mají počet přihlášených psů méně než 200 by s platností od roku 2017 nebyly 
povoleny. 

 
5) Žádost Klubu chovatelů teriérů (KCHT) o povolení zadávat čekatelství klubového 

šampiona   
Výše uvedený klub se obrátil na VK se žádostí o zadávání čekatelství klubového 

šampiona pro plemeno cairn teriér na Krajské výstavě v Praze dne 8.9.2015. Klub by rád 
využil posouzení od rozhodčí G. Van Ruiten-Hajnové pro zařazení do chovu.  

VK bere na vědomí, že při krajské výstavě 8.9.2015 bude KCHT zadávat čekatelství 
klubového šampiona pro plemeno cairn teriér.  

 
6) U klubů pro stejné plemeno, kde nedošlo k dohodě ve věci pořádání SVP, doporučuje VK 

následovně: 

- akita inu – letos pořádal KCHMPP, v roce 2016 bude pořádat Akita Inu Czech club 

- americká akita – letos pořádal KCHMPP, v roce 2016 bude pořádat American akita 
klub 

- argentinská doga – letos pořádal Moloss club, v roce 2016 bude pořádat Klub 
málopočetných dogovitých plemen psů 

- bordeauxská doga – letos pořádal Moloss club, v roce 2016 bude pořádat Klub 
málopočetných dogovitých plemen psů 

- bullmastif – letos pořádal Moloss klub, v roce 2016 bude pořádat Klub 
málopočetných dogovitých plemen psů 

- cane corso – letos pořádal Moloss club, Českomoravský klub cane corso o SVP 
nežádá, v roce 2016 bude pořádat Klub málopočetných dogovitých plemen psů 

- havanský psík – letos pořádal KCHMPP, v roce 2016 bude pořádat Klub chovatelů 
havanských psíků 

- Irish Glen of Imaal terier – letos pořádal Klub chovatelů teriérů, v roce 2016 bude 
pořádat KCHMPP 

- neapolský mastin – letos pořádal Moloss club, v roce 2016 bude pořádat Klub 
málopočetných dogovitých plemen psů 

- polský ovčák nížinný – letos pořádal KCHMPP, v roce 2016 bude pořádat Klub 
chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze, zapsaný spolek 

http://www.cmku.cz/soubory/plemena/302.doc


- pyrenejský mastin – letos pořádal Moloss club, Klub pyrenejských plemen psů o SVP 
nežádá, v roce 2016 bude pořádat KCHMPP 

- shiba inu – letos pořádal Shiba klub, v roce 2016 bude pořádat KCHMPP 

- středoasijský pastevecký pes – letos pořádal Klub ruských a asijských plemen psů, 
v roce 2014 pořádal Moloss club, v roce 2016 bude pořádat Klub málopočetných 
dogovitých plemen psů 

- španělský mastin - letos pořádal Moloss club, v roce 2016 bude pořádat Klub 
málopočetných dogovitých plemen psů 

- tosa inu - letos pořádal Moloss club, v roce 2016 bude pořádat Klub málopočetných 
dogovitých plemen psů 

VK doporučuje ke schválení výstavní kalendář pro rok 2016.  

 

7) Stížnost na porušení Výstavního řádu ČMKU 

VK obdržela stížnost na vystavení slovenské feny na NVP v Mladé Boleslavi, dne 
18.07.2015. Dle sdělení fena dne 01.08.2015 porodila 6 štěňat.    

VK doporučuje vznést dotaz se SKJ. V případě, že z SKJ dojde potvrzení vrhu, VK 
doporučuje na základě porušení Výstavního řádu ČMKU článku 12 bodu b) odebrání 
získaných titulů a zákaz vystavování v ČR s platností do konce roku 2017.  

 
8) Žádost o prošetření případu týkajícího se udělení titulů BOJ a BOB na klubové výstavě 

konané dne 18.10.2014 
VK doporučuje zaslat klubu upozornění, že tituly BOB, BOS, BOJ se zadávají dle 

Výstavního řádu ČMKU, avšak zadávání klubových titulů je zcela v kompetenci klubu. 
 

 
9) Doplnění Výstavního řádu ČMKU 

VK doporučuje doplnění Výstavního řádu článku 15 bodu a) následovně: 
Protest vystavovatele proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není 
přípustný. 
 
VK doporučuje zadávání titulu BOB a BOS v souladu s Výstavním řádem FCI. 
  
Vítěz plemene - Best of Breed - BOB 
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z 
třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (NV, 
CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy). 

 
Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex – BOS)  
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 
z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena 
(NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) opačného pohlaví než je jedinec, 
který obdržel titul BOB.  

 
 

10) VK doporučuje oslovit pořadatele NVP a MVP, kteří za letošní rok nedoložili porovnání 
rozhodčích uvedených v propozicích a rozhodčích, kteří skutečně na výstavách 
posuzovali. Termín doložení nejpozději do 14 dnů od schválení P ČMKU. 



 
11) Návrh vzorových propozic pro NVP a MVP 

Návrh bude přílohou zápisu. 
 

Zápis podléhá schválení P ČMKU. 
 
         Zapsala: Fialová 

 


