
Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 12. 06. 2017 

(návrh pro projednání P ČMKU) 

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

Kontrola zápisu z minulého jednání 

ad 2) Účast březí feny na výstavě  

 VK obdržela podnět týkající se účasti březí feny plemene papillon do 2,5 kg Poupée Nueva 

Sorpresa na výstavě DUO CACIB, dne 05.02.2017. Dle sdělení fena dne 13.02.2017 porodila 

plánovaný vrh.  VK doporučila oslovit SKJ s dotazem na ověření vrhu po výše uvedené feně.  

V případě, že bude potvrzeno datum porodu feny, navrhla odebrání hodnocení V1, CAC a majitelce 

zákaz vystavování na 2 roky.  SKJ potvrdila narození vrhu ve výše uvedeném termínu, P ČMKU na 

svém jednání dne 25.05.2017, přijalo návrh VK a odebralo feně výše uvedené ocenění a majitelce 

udělilo zákaz vystavování na ČMKU výstavách na dva roky, tj. 25.05.2019. VK tímto považuje případ 

za uzavřený. 

 

1) Stížnost na znění posudku 

VK obdržela stížnost na znění posudku z MVP v Litoměřicích dne 21.05.2017. Vystavovatel 

plemene azavak zaslal sken posudku a uvedl, že vystavený posudek neodpovídá mezinárodní výstavě. 

Zaslaný posudek obsahuje dva slovní popisy jedince, z tohož jeden je přeškrtnutý. Dále sděluje, že 

shledal nedostatky v posuzování rozhodčího.  

VK projednala doložený posudek, domnívá se, že při psaní posudku došlo k záměně 

posudkových listů, tudíž první část posudku se týká popisu jiného psa. V obsahu posudku neshledává 

VK pochybení a konstatuje, že dle článku 15 bodu a) proti rozhodnutí rozhodčího není možné 

odvolání. VK doporučuje pořadateli, lépe proškolit personál. 

 

2) Zpráva hlavního rozhodčího z  NVP v Ostravě 

 VK obdržela zprávu hlavního rozhodčího z NVP v Ostravě 08.04. - 09.04.2017, kde byl popsán 

incident vystavovatele s rozhodčím, který byl nucen zastavit posuzování. Celou situaci následně řešil 

ředitel výstavy. Jednalo se o nevybíravé slovní napadení rozhodčího vystavovatelkou. K incidentu 

došlo ve výstavním kruhu, kde byli posuzováni chrti. Vystavovatelka slovně a velmi vulgárně napadala 

rozhodčího; důvodem bylo, že její pes nebyl posouzen pro nemožnost prohlídky zubů.  

VK konstatovala, že byl porušen Výstavní řád článek 14 bod 9, došlo k neetickému chování a 

byly použity vulgarity vůči rozhodčímu. VK navrhuje P ČMKU udělit zákaz vystavování paní Janě 

Mikula a panu Jaroslavu Mikulovi na výstavách ČMKU po dobu jednoho roku. 

 

3) Stížnost na rozhodčího  

 VK byla zaslána stížnost na posuzování rozhodčího posuzujícího na MVP v Litoměřicích 

plemeno středoasijský pastevecký pes. Vystavovatel uvedl, že si fena před posuzováním rozřízla na 

parkovišti tlapku. Domnívá se, že rozhodčí měl fenu posoudit a do popisu uvézt, že fena kulhá pro 

zranění. Dále sdělil, že se k němu rozhodčí choval arogantně. Vystavovatel obviňuje rozhodčího, že se 



při nástupu do kruhu, když byl zapisovatelům předáván PP, podíval do PP a že neudělení titulu CAJC 

mohla být případně i nějaká averze vůči CHS, ze které fena pochází. Součástí stížnosti je též otázka; 

zda nebylo porušeno pravidlo, když rozhodčí posuzuje stejné plemeno na dvou po sobě jdoucích 

výstavách.  

VK konstatuje, že rozhodčí postupoval v souladu s Výstavním řádem článkem 5 bodem 2). 

Ostatní body VK neshledává jako opodstatněné, pravidlo posuzování shodných rozhodčích na dvou 

po sobě jdoucích výstavách Výstavní řád ČMKU neřeší. 

  

4) Žádost P ČMKU ze dne 25.05.2017 

P ČMKU žádá VK, aby definovala, jaké tituly ze zahraničí jsou ekvivalentem NV, případně zda pro 

výstavy ČMKU nepoužívat pouze české tituly. 

VK se uvedeným návrhem zabývala a připraví pro P ČMKU tabulku s ekvivalenty titulu NV. Pro 

kompletní zpracování je nutné prověřit zadávání titulů v jednotlivých členských zemích FCI, případně 

požádat příslušné členské země o vyjádření, jakým způsobem může být titul NV doložen pro zařazení 

jedince do třídy vítězů. Tabulka bude zpracována do dalšího jednání P ČMKU. 

 

5) Speciální výstava rotvajlerů pořádaná Rotweiler klubem  

 Dle zaslaných výsledků a sdělení klubu, na SVP konané dne 16.04.2017 nebyly zadány tituly 

BOJ a BOV. Jako důvod klub uvádí, že tituly nebyly uvedené v propozicích a nebylo nutné je tedy 

zadávat. 

VK upozorňuje pořadatele na dodržování Výstavního řádu ČMKU a navrhuje předložení 

propozic pro další výstavu konanou pod záštitou klubu. 

 

6) Speciální výstava - Pannonia klub 

Pannonia klub řádně požádal o pořádání speciální výstavy, konané při NVP v Mladé Boleslavi, 

dne 16.07.2017, kdy se plemena FCI sk. I na NVP nevystavují. V klubu je však zastřešeno plemeno 

Jihovýchodoevropský ovčák – Bucovina, které spadá do FCI sk. II, tento fakt byl při odeslání 

schvalovacího formuláře opomenut. VK navrhuje P ČMKU udělit jakožto ve výjimečném případě 

výjimku. Plemeno, kterého se vystavování týká, zatím není na NVP přihlášeno. VK doporučuje 

Pannonia klubu z důvodu rozdílného zařazení plemen nenavrhovat klubové akce v chráněných 

termínech NVP a MVP. 

 

VK navrhuje termín dalšího zasedání 14.09.2017 od 9. hodin. 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.    

         Zapsala: Fialová 

  

http://www.cmku.cz/cz/seznam-plemen-159/426

