
Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 02. 09. 2016 

(návrh pro projednání P ČMKU) 

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

Kontrola zápisu z minulého jednání 

ad 7) z 16.03.2016 Porušení Výstavního řádu ČMKU 

Dle sdělení došlo na Klubové výstavě Staffordshire Bull terrier Clubu, z.s., dne 20. 02. 

2016 k porušení Výstavního řádu ČMKU článek 13. odstavec n) – Pořadatel nesmí pověřit 

osobu, která bude vystavovat před posuzováním péčí o rozhodčího. Dále došlo k porušení 

článku 15 bodu e) Protestní komise je z pravidla tříčlenná: je tvořena hlavním rozhodčím, 

ředitelem výstavy a jedním z rozhodčích. Na výstavách, kde posuzuje pouze jeden rozhodčí, 

nebo pouze zahraniční rozhodčí, může být protestní komise pouze dvoučlenná. V takovém 

případě, ji tvoří pouze hlavní rozhodčí a ředitel výstavy, hlavní rozhodčí musí být rozhodčí 

ČMKU. Ředitel výstavy byl zároveň vystavovatel, v katalogu nebyl uveden hlavní rozhodčí a 

nebyl zde žádný rozhodčí ČMKU. Stěžovatelka žádala o prošetření chování členky kontrolní 

komise klubu a rozhodčího, kteří byli zachyceni (viz foto) v rozhovoru, v pauze během 

posuzování, členka kontrolní komise drží na vodítku psa, který byl následně oceněn titulem 

BOB, ten byl udělen rozhodčím, viz foto. 

VK navrhovala oslovit klub s žádostí o vyjádření se k celé situaci. Klub byl osloven, i 
přes urgence, se však do dnešního dne nevyjádřil. 

VK navrhuje pozvat zástupce klubu k projednání. VK prozatím nedoporučuje schválení 
klubových akcí pro rok 2017. 

 
1) Stížnost na neoprávněné zařazení psa do třídy šampionů 

 

VK obdržela dva podněty, týkající se zařazení feny plemena šeltie, do třídy šampionů na 

MVP v Litoměřicích, dne 28.05.2016. Poslední uzávěrka na uvedenou výstavu byla 29.04.2016, 

dne 30.04.2016 proběhla MVP v Praze, kde fena získala čekatelství CAC, na základě kterého jí byl 

dne 03.05.2016 vystaven diplom šampiona ČR.  Dle uvedeného, majitelka feny po získání 

potřebného čekatelství uváděla, že se pokusí fenu přeřadit z mezitřídy do třídy šampionů. Fena 

byla dne 28.05.2016 vystavena ve třídě šampionů. 

VK navrhuje odebrat feně plemene šeltie - Colour of Love z Heřmanova dvora, získaná 

oceněná  V1, CAC, CACIB, BOB udělená ve třídě šampionů na MVP v Litoměřicích dne 

28.05.2016. Jednání s pořadatelem dané výstavy se uskutečnilo dne 11.08.2016. Pořadatel je 

zavázán dohodou – viz zápis z jednání. 

 

2) Stížnost na porušení Výstavního řádu ČMKU 

VK byla zaslána stížnost na porušení Výstavního řádu ČMKU, při pořádání Speciální výstavy 

českých fousků, dne 14. 08. 2016 týkající se několika bodů: 

- název výstavy – na stránkách uvedena Speciální výstava, v textu uvedena speciální 

klubová 

- nebyly vydány propozice 



- není uvedeno, že vystavovatel souhlasí se zveřejněním adresy v katalogu, nelze tedy 

vydat katalog, bez porušení zákona na ochranu osobních údajů 

- není uveden návrh rozhodčích 

- nejsou uvedeny veterinární předpisy 

- přihláška uvedená na stránkách klubu, uvádí třídu šampionů (pouze pro MVP) 

 

VK doporučuje, aby klubové výstavy (KVP, SVP) Klubu chovatelů českých fousků pro 

rok 2017 byly schváleny s podmínkou, že VK budou před vydáním doloženy propozice a 

přihlášky ke schválení. VK navrhuje termín dodání podkladů do 30. 11. 2016. 

Vzhledem k několikanásobnému porušení Výstavního řádu ČMKU, VK navrhuje odebrání 

KVP bez KV v roce 2017. 

 

3) Stížnost vystavovatele na odmítnutí přihlášky 

 

VK obdržela stížnost zahraničního vystavovatele na nepřijetí na výstavu, konanou dne 

23. 07. 2016. Vystavovatel uvádí, že na klubovou výstavu jej přihlásil kamarád. Potvrzení 

přijetí z dogoffice přiloženo. V den výstavy však dorazil na dané místo a ve výstavní kanceláři 

mu bylo sděleno, že jeho psi nejsou přihlášeni a uvedeni v katalogu. Dle programu dogoffice 

je u přihlášených psů status odmítnutá. Vystavovatel uvádí, že o odmítnutí přihlášek nebyl 

informován, dle Výstavního řádu článku 11d).  

VK doporučuje oslovit klub s žádostí o doložení komunikace s vystavovatelem, týkající 

se odmítnutí přihlášek.  

 

 

4) Žádost o Speciální výstavu pro krásu a výkon 

Vzhledem k měnícím se podmínkám pro pořádání oblastních výstav, se na VK  obrátili 

pořadatele oblastní výstavy, konané v Kolíně s žádosti o změnu výstavy na Speciální výstavu pro 

krásu a výkon.  Výstava je určena plemenům, která běhají dostihy a bohužel ani rozšíření výstavy 

o skupinu V. nepomohlo k naplnění limitního počtu psů pro pořádání oblastní výstavy. 

VK konstatovala, že Speciální výstavy mohou být pořádány pouze chovatelskými kluby 

zastřešujícími daná plemena. VK doporučuje pořadateli zkontaktovat chovatelský klub 

zastřešující plemena chrtů a zvážit možnost pořádání výstavy jako oblastní klubové bez CAC, 

která by byla zastřešena chovatelským klubem. Změnu výstavy na Speciální výstavu pro krásu a 

výkon nelze udělit. 

 

5) Žádost o pořádání Středoevropské výstavy rhodéských ridgebacků 

Český klub rhodéských ridgebacků žádá VK o povolení pořádat, dne 02.09.2017 v areálu 

hotelu Orlík, Středoevropskou výstavu rhodéských ridgebacků. Výstava by byla pořádána k 25. 

výročí založení klubu. Klub prozatím dokládá souhlas ČKRR – 2. klub zastřešující plemeno v ČR a 

souhlas slovenského klubu chovatelů RR. 

VK žádost projednala a doporučuje ČKRR doložit chybějící souhlasy okolních států. 

Následně by byla žádost kompletně předána na P ČMKU k případnému schválení. 

 



 

 

 

6) Žádost klubu chovatelů jezevčíků o pořádání Jubilejní klubové výstavy v roce 2017 

Klub chovatelů jezevčíků žádá VK o pořádání jubilejní klubové výstavy, dne 10. 06. 2017. 

Výstava by byla pořádána k 80. výročí od založení klubu, jakožto 4. CAC výstava v roce.  Dále klub 

žádá o schválení zadávání titulu Jubilejní klubový vítěz, Jubilejní klubový vítěz mladých a tituly 

CAC a CAJC. 

VK nedoporučuje ke schválení 4. CAC výstavu pro rok 2017. Výjimku v počtu výstav nelze 

udělit. 

 

7) Žádost o pořádání Oblastní výstavy všech plemen pro rok 2017 

ZO MSKS žádá VK o možnost pořádat Oblastní výstavu všech plemen dne 22. 07. 2017 

areál biofarmy ve Stránském.  

VK vzhledem k předchozím rozhodnutím P ČMKU, ohledně omezení počtu krajských a 

oblastních výstav, nedoporučuje ke schválení.  

 

8) Podnět týkající se zveřejňování seznamu vystavovatelů přes výstavou 

 

VK obdržela podnět z poradny ČMKU, který se týká zveřejňování seznamu vystavovatelů 

před výstavou. Ve zprávě z jednání komise FCI bylo uvedeno, že nesmí být zveřejněny žádné 

informace, které by mohly dát indicie posuzujícímu rozhodčímu, které jedince a v jakých třídách 

bude na dané výstavě posuzovat (jmenný seznam vystavovatelů a čísla). Pořadatele se dotazují, 

zda se toto ustanovení vztahuje pouze na mezinárodní/národní výstavy, nebo i ostatní typy 

výstav. Znamená to tedy, že se nesmí vůbec zveřejnit seznam vystavovatelů, nebo zda je to 

myšleno tak, že se nesmí zveřejnit, pokud obsahuje katalogová čísla? 

VK podnět projednala a navrhuje vznést oficiální dotaz na FCI o konkrétním znění a 

podrobném vysvětlení tohoto nového pravidla.  

 

9) Zadané čekatelství CAC ve třídě veteránu na NVP v Ostravě, dne 10.04.2016 

 

Při žádost o udělení Veterán šampiona byl doložen posudek ze třídy veteránů, na kterém 

bylo uvedeno čekatelství CAC, též byla vystavena i karta CAC, čekatelství je uvedeno i ve 

výsledcích výstavy.  

VK doporučuje odebrání čekatelství CAC získané ve třídě veteránu, feně plemene lvíček 

Gerda Alwaro. Plemeno posuzoval rozhodčí z Polska, záležitost tedy nebude předána KR. VK 

doporučuje pořadateli lépe informovat rozhodčí o zadávání čekatelství a titulů v ČR.   

 



 

10)   Stížnost na průběh konání Klubové výstavy barvářů      

 

VK obdržela stížnost na Klubovou výstavu barvářů, konanou dne 21. 5. 2016 

v Kolesách u Kladrub nad Labem. Vystavovatelka uvádí, že byl Výstavní řád ČMKU porušen 

hned v několika bodech. Rozhodčí zapisoval výsledky do katalogu. Následně byl vznesen 

protest, na jehož základě bylo přehodnoceno pořadí jedinců ve třídě. Dále byl chybně zadán 

titul Klubový vítěz (jedinci, který byl na základě protestu umístěn jako V3). Oficiální výsledky 

neshodují s reálným posuzováním v den konání výstavy (viz. Doložené podklady).  

 

Uvedenou stížnost obdržela též Komise pro rozhodčí, která navrhla pozvat 

k projednání ředitele výstavy a hlavního rozhodčího. VK doporučuje, aby se jednání zúčastnil i 

zástupce VK.   

 

11) Stížnost na zadání dvojího zadání titulů – moskevský strážní pes, NVP v Ml. Boleslavi dne 

16.07.2016 

VK obdržela podnět týkající se dvojího zadání titulu  NV a CAC ČMKU u plemene 

moskevský strážní pes na NVP v Mladé Boleslavi dne 16.07.2016. Dle výsledků bylo uvedené 

ocenění zadáno psovi Canis Varjag z Bukové, toto ocenění si však uvádí i majitelka psa 

Apollon Varjag z Bukové.  

VK doporučuje vyžádat od pořadatele posudky obou jedinců. 

 

 

12) U klubů pro stejné plemeno, kde nedošlo k dohodě ve věci pořádání SVP s CAC, 

doporučuje VK následovně: 

 

- anglický buldok  - letos pořádal Bulldog club, Moravskoslezský bulldog-mops klub zaslal 

návrhy po termínu, v roce 2017 bude pořádat Klub anglických bulldogů České republiky 

 

- anglický mastif – letos pořádal Moloss klub, v roce 2017 bude pořádat Klub chovatelů 

málopočetných dogovitých plemen psů 

 

- brazilská fila – letos pořádal Moloss klub, Fila Brasileiro club o SVP nežádá, v roce 2017 bude 

pořádat Klub chovatelů málopočetných dogovitých plemen psů 

 

- český teriér – letos pořádal Klub chovatelů teriérů, v roce 2017 bude pořádat Klub chovatelů 

českých teriérů 

 

- český strakatý pes – letos pořádal KCHMPP, v roce 2017 bude pořádat spolek českého 

strakatého psa 

 

- Irish Glen of Imaal teriér – letos pořádal KCHMPP, v roce 2017 bude pořádat Klub chovatelů 

teriérů 

 



- king Charles španěl – letos pořádal KCHMPP, King Charles spaniel klub, z. s. o SVP nežádal,  

v roce 2017 bude pořádat Klub chovatelů Kavalír a King Charles španělů  

 

- lousianský leopardí pes – letos pořádal KCHMPP, v roce 2017 bude pořádat Catahoula klub 

 

- miniaturní bulteriér  - letos pořádal KCHMPP, v roce 2017 bude pořádat Klub anglického bull 

teriéra 

 

- malý kontinentální španěl – letos pořádal KCHMPP, v roce 2015 pořádal KCHMPP, v roce 

2014  pořádal Klub malého kontinentálního španěla z. s., v roce 2017  bude pořádat Exotic 

club 

 

- pyrenejský mastin – letos pořádal Moloss klub, Klub pyrenejských plemen o SVP nežádá, 

v roce 2017 bude pořádat KCHMPP 

 

- shiba inu – letos pořádal KCHMPP, v roce 2017 bude pořádat Shiba klub ČR z. s. 

 

- shih – tzu – letos pořádal Shih-tzu klub ČR, v roce 2015 pořádal KCHMPP, v roce 2017 bude 

pořádat Shih-tzu klub Evropa 

 

- tibetská doga – letos pořádal KCHMPP, v roce 2017 bude pořádat Klub tibetské dogy 

 

- velký švýcarský salašnický pes – letos pořádal Klub švýcarských salašnických psů, v roce 2017 

bude pořádat KCHMPP 

 

VK doporučuje ke schválení výstavní kalendář pro rok 2017, vyjma krajských a 

oblastních výstav. Vzhledem k rozhodnutí P ČMKU z 23.11.2015 (dle počtů přihlášených psů v 

r. 2016 budou pro rok 2017 zrušeny krajské a oblastní výstavy s počtem přihlášených psů do 

150) budou schváleny až po uzavření roku 2016. 

 

13)   BCCCZ zaslal návrhy pro rok 2017 obsahující 4 výstavy. V roce 2015 doložili žádost až  

25.11.2015. VK dne 26.11.2015 doporučila žádost ke schválení, za předpokladu, že pro rok 

2017 nebude povolena KVP bez KV, P ČMKU doporučení přijalo dne 17.12.2015. V roce 2017 

tedy nebude pořádání KVP bez KV povoleno. Dále klub žádá o 3. klubovou výstavu se 

zadáním CAC, dle Výstavního řádu ČMKU, o tuto výstavu může klub žádat pouze v případě, 

že v daném roce nebude pořádat SVP, což není případ BCCCZ, který má již schválenou žádost  

na výhradní pořádání SVP z 23.09.2014. 

VK doporučuje ke schválení pouze KVP s KV dne 03.09. 2017 ve Zbraslavi u Brna a SVP 

dne 06.05.2017 v Litoměřicích. 

Shih-tzu klub Evropa též podal žádost o KVP bez KV v roce 2017, i když v roce 2015 byly 

návrhy klubových akcí doloženy po termínu a schváleny pouze za předpokladu, že pro rok 

2016 nebude schválena KVP bez KV.  

 VK doporučuje ke schválení KVP s KV dne 13.05.2017 v Paskově a SVP dne 14.10.2017 

též v Paskově. 

 

 

 



 

14) Úprava soutěže Pes roku 

VK obdržela podnět týkající se úpravy podmínek v soutěži Pes roku. VK konstatovala, 

že úpravu podmínek v průběhu roku nedoporučuje. Na základě podnětu se VK bude zabývat 

případnými změnami v soutěži pro rok 2017.  

 

15) Náhodné kontroly výstav pořádanými kluby 

VK navrhuje, vzhledem ke stížnostem na pořádání výstav pod záštitou klubů (KVP, 

SVP,…), aby P ČMKU schválilo možnost náhodných kontrol na těchto výstavách. Následně 

bude sestaven zápis o náhodných kontrolách, který bude obsahovat podrobné závěry 

z kontrol. 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.    

         Zapsala: Fialová 

  


