
Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 10.12. 2018 

(návrh pro projednání P ČMKU) 

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

 

Kontrola zápisu z minulého jednání 

ad 8) z 05.04.18 Reciproční dohody pro vydávání šampionů 

VK po dohodě se sekretariátem navrhla obeslat státy, se kterými má ČMKU uzavřené 

reciproční dohody pro zjednodušené vydávání titulů šampionů, avšak nebylo možné dojednat 

dodržení vzájemné reciprocity. VK stanovila termín dodání vyjádření do konce listopadu 

2018.  

VK do dnešního dne neobdržela žádnou odpověď. VK tedy navrhuje zrušení 

recipročních dohod pro vydávání šampionů s následujícími státy Dánsko, Kypr, Norsko a 

Švédsko. 

 

ad 2) z 06.09.18 Žádost KCHBO, z. s. o povolení zadávat tituly FMBB Světový vítěz, FMBB 

Světový vítěz mladých a veteránů 

Žádost KCHBO, z. s. o akceptování titulů FMBB Světový vítěz, FMBB Světový vítěz 

mladých a veteránů při Klubové výstavě konané dne 11.05.2019. VK žádost projednala a 

konstatovala, že o výše uvedenou výstavu nebylo oficiálně zažádáno a doporučila postupovat 

jako v předchozích žádostech, a to, aby KCHBO, z. s. zaslal oficiální žádost o pořádání Světové 

výstavy FMBB.  VK nedoporučila uvedené tituly ke schválení.  

VK obdržela od KCHBO, z. s. oficiální žádost o pořádání výše uvedené výstavy, 

součástí žádosti je též pověření organizací FMBB.  

V případě, že budou dodány kompletní propozice, VK doporučuje schválení pořádání 

Světové výstavy i výše uvedených titulů.  

 

ad 6c) z 06.09.18 Výstavní kalendář 2019   

Shoda navrhovaných termínů s chráněnými termíny NVP. Jednalo se o Samojed klub 

– SVP dne 07.04.2019, Rottweiler klub ČR - SVP 07.04.2019 a Český klub chovatelů alpského 

brakýře jezevčíkovité, z. s. – SVP 07.09.2018. VK nedoporučila akce ke schválení.  

V případě výstav navrhovaných Samojed klubem a Rottweiler klubem ČR rozhodlo  

P ČMKU na svém zasedání dne 06.12.2018. Český klub chovatelů alpského brakýře 

jezevčíkovité, z. s. na výzvu nereagoval. 

 

ad 7) z 06.09.18 Podnět týkající se uspořádání plemen v kruhu 

VK obdržela na vědomí sdělení týkající se nesourodosti plemen umístěných do 

jednotlivých kruhů na MVP v Mladé Boleslavi. VK konstatovala, že uspořádání plemen 



v kruzích je v kompetenci pořadatele, avšak zpravidla se přihlíží k sourodosti plemen 

umístěných do jednotlivých kruhů. 

 V souvislosti s pověřením VK vyzvala pořadatele výstavy, aby dodal porovnání 

rozhodčích v propozicích se skutečným stavem na výstavě. 

VK obdržela vyjádření obou stran a doporučila, aby pořadatel před uveřejněním 

předložil seznam rozhodčích pro MVP i NVP v Mladé Boleslavi ke schválení.  

 

1) Žádosti o dodatečné schválení výstav na rok 2019  

Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků zaslal žádost o pořádání výstav v roce 

2019: KVP s KV dne 18.05.2019, KVP bez KV dne 31.08.19 a SVP dne 28.09.19. 

Klub chovatelů čivav též zaslal žádost o pořádání výstav v roce 2019: KVP s KV dne 

14.09.19 a SVP dne 25.05.19. 

Klub přátel psů pražských krysaříků z. s. zaslal žádost o pořádání výstav v roce 2019: KVP 

s KV dne 17.03.19, KVP bez KV dne 14.09.2019 a SVP dne 20.07.2019.   

VK doporučuje výše uvedené výstavy ke schválení za předpokladu, že v roce 2020 nebude 

klubům povolena KVP bez KV. 

 

2) Žádost Akita Inu Czech Clubu o výstavy na rok 2020, 2021 

 

Akita Inu Czech Club žádá o schválení výstav s velkým časovým předstihem, důvodem 

je předběžná dohoda se zahraničními rozhodčími. Klub dále žádá o finanční příspěvek na SVP 

k 10. výročí založení klubu.  

Souhlas s poskytnutím finančních příspěvků není v kompetenci VK, tato záležitost 

náleží P ČMKU, které příspěvky poskytuje v souladu s usnesením 135/05/17. 

VK doporučuje ke schválení SVP v termínu 18.04.2020, jedná se víkend, kdy se 

uskuteční MVP v Českých Budějovicích, avšak plemeno akita se vystavuje až neděli. Pořádání 

SVP při WDS dne 03.09.2021 VK doporučuje ke schválení v případě, že budou splněny 

podmínky pro pořádání mimořádné SVP při WDS (dohoda klubu zastřešujících plemeno).  

 

3) Zápis o agresivitě psa 

VK obdržela zápis o napadení rozhodčího M. Václavíka na Výstavě národních plemen 

dosud neuznaných FCI dne 21.10.18, kterou pořádá KCHMPP. Rozhodčí napadla fena 

plemene boerboel Ambra Diamond of Black King. Fena poškodila oděv rozhodčího, na místě 

došlo k finančnímu vyrovnání. 

VK případ projednala a konstatovala, že vzhledem k tomu, že se napadení odehrálo 

na výstavě,  doporučuje feně Ambra Diamond of Black King zákaz vystavování na 1 rok. 

VK byla informována, že na bonitaci Klubu chovatelů československých vlčáků dne 

23.09.2018 došlo k pokousání rozhodčí P. Márové psem Kobi z Katusického dvora. 



VK bere oznámení na vědomí a konstatuje, že celý incident se stal na bonitaci, tudíž 

řešení je kompetenci klubu. 

 

4) Oznámení rozhodčího V. Adlta  

 

Rozhodčí V. Adlt se obrátil na VK se sdělením, že na NVP v Olomouci dne 02.09.18 

mylně zadal titul BOJ u plemene německá doga skvrnitému psovi kat. č. 1608 a černé feně 

kat. č.  1608. Je si vědom, že titul BOJ lze zadat pouze jednomu z nich. 

VK doporučuje odebrání titulu BOJ oběma výše uvedeným jedincům. 

 

5) Žádost o prověření chování ředitelky klubové výstavy Klubu chovatelů colií a sheltií 

Vzhledem k tomu, že k dané problematice přišlo více podnětů včetně vyjádření samotné 

ředitelky výstavy, některé podněty byly adresovaných též Komisi pro rozhodčí. VK navrhuje po 

dohodě s Komisí pro rozhodčí stanovit termín a pozvat ředitelku výstavy a zástupce klubu 

k projednání celé záležitosti. 

 

6) Výsledky soutěže JH 

 

V soutěži Nejlepší mladý vystavovatel v roce 2018 získala nejvíce bodů Nikola 

Zlámalová, druhý největší počet bodů získala Agáta Šoltesová a třetí nejvyšší počet bodů 

získala Anna Nováková. Při výběru reprezentantů VK doporučuje postupovat jako 

v předchozích letech. Vítěz s nejvyšším počtem bodů si sám zvolí výstavu, na které bude ČR 

reprezentovat (Crufts, WDS nebo EDS). Druhý reprezentant si zvolí ze dvou zbylých lokalit a 

třetí reprezentant bude mít výstavu přidělenou. VK doporučuje oslovit výše uvedené Junior 

handlery s dotazem na volbu výstavy. 

 

7) Oblastní a krajské výstavy na rok 2018 

 

Dle nařízení P ČMKU VK předkládá seznam oblastních a krajských výstav včetně počtu 

psů. Dle dostupných počtů přihlášených psů byl zpracován podrobný přehled všech výstav. 

datum místo konání typ pořadatel 

počet 
přihlášených psů 
2018 

3.3.2018 České Budějovice OV KJ ČR  181 

28.4.2018 Vyškov KV MSKS 363 

1.5.2018 Kelč KV ČKS 461 

8.5.2018 Staňkov KV ČKS 573 

8.5.2018 Mladá Boleslav KV KJ ČR  771 

12.5.2018 Hradec Králové  KV KJ ČR  412 

12.5.2018 Chomutov - č. Hrádek OV ČMKJ 160 

12.5.2018 Hlučín KV KJ ČR  444 

13.5.2018 Praha - Horní Počernice OV ČKS 209 

26.5.2018 Plzeň OV ČKS 209 



26.5.2018 Kutná Hora - Kačina OV ČMKJ 249 

2.6.2018 Karlovy Vary KV ČKS 251 

9.6.2018 Zlín KV KJ ČR  254 

9.6.2018 Rokycany KV KJ ČR  421 

10.6.2018 Lanškroun KV KJ ČR  zrušena 

16.6.2018 Olomouc - Náměšť na Hané OV ČMKJ 1024 

17.6.2018 Benátky nad Jizerou KV ČKS 311 

17.6.2018 Jedovnice KV KCHMPP 278 

7.7.2018 Kolín (chti) OV KJ ČR  57 

7.7.2018 Příbram OV ČKS 268 

21.7.2018 Martiněves KV Japan klub  305 

21.7.2018 Brno - Žebětín KV KJ ČR  zrušena 

4.8.2018 Kladno KV SKK 420 

5.8.2018 Týn nad Vltavou KV KJ ČR  493 

16.9.2018 Dolní Benešov KV KJ ČR  262 

1.9.2018 Praha 6 - kemp Džbán KV KJ ČR  230 

9.9.2018 Brno - Zetor KV MSKS 271 

9.9.2018 Louny KV MSKS 332 

8.9.2018 Liberec KV KJ ČR  273 

28.9.2018 Martiněves KV 

King 
Charles 
spaniel 
klub ČR 232 

29.9.2018 Praha 6 - Džbán OV ČMKJ 257 

29.9.2018 Rokycany OV ČKS 188 

13.10.2018 Litoměřice KV ČKS 449 

14.10.2018 Praha - Rychety KV ČKS 236 

17.11.2018 Mladá Boleslav OV KJ ČR  645 

 

VK doporučuje ke schválení doložené žádosti o oblastní a krajské výstavy pro rok 

2019. Na základě předchozího rozhodnutí P ČMKU ze dne 09.02.2017 VK doporučuje ke 

schválení oblastní výstavu chrtů plánovanou na 13.07.2019, která nesplňuje požadovaný 

počet 150 přihlášených psů.  

 

8) Duplicitní zadání titulu Klubový vítěz  

Při kontrole příchozích hlášení a výsledků z klubových výstav VK zjistila nedostatek 

v zadávání titulu Klubový vítěz na klubových výstavách Klubu chovatelů Kavalír a King Charles 

španělů Praha konaných 20. a 21.10.2018.  Na uvedených CAC výstavách byl zadán titul 

Klubový vítěz (KV). Na první výstavě dne 20.10.2018 byl zadán titul Klubový vítěz, což je 

v souladu se schváleným výstavním kalendářem pro rok 2018. Na druhé výstavě dne 

21.10.2018, která byla schválena jako výstava bez Klubového vítěze, klub otočil název a 

zadával titul Vítěz klubové výstav, což nelze. Dle sdělení VK se jedná se o totožný titul. VK 

doporučuje odebrání duplicitně zadaných titulů Vítěz klubové výstavy ze dne 21.10.2018. Dle 

Výstavního řádu ČMKU lze zadávat v jednom roce pouze 1x výstavu s KV.  



Zápis podléhá schválení P ČMKU.  

       Zapsala: Fialová 


