
Zápis z jednání Výstavní komise dne 21. 06. 2007 
 
  
Přítomni:       ing. R. Lysák, J. Suchý, L. Šeráková 
 
Za P ČMKU: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš 
 
Host:             Bc. V. Tichá 
 
  
Program:  Plán činnosti pro následující volební období. 
 
                        . 
1)  Pracovní náplň VK: VK schválila navrženou pracovní náplň své činnosti. 
 
2)  Předseda ČMKU seznámil VK se způsobem pověřování MVP a MVP v rámci ČMKU. 
ČMKU bude ve vlastní režii pořádat MVP v Brně dne 9.-10.2.2008. 
 
3) VK připravila tabulky k delegaci rozhodčích a doplnila schválené znění postihu při nedo-
držení VŘ. Součástí materiálů bude dopis, tabulky, platná Směrnice pro delegování roz-
hodčích, žádost o veterinární povolení, formuláře k vypořádání výstavy. Návrhy musí obsa-
hovat souhlasy všech oslovených rozhodčích. Na návrhy delegací rozhodčích na MV a NV 
od členských subjektů, které byly poslané po termínu stanoveném VŘ, nebude bez výjimky 
brán zřetel. Termín rozeslání: do 30.6.2007, zajistí sekretariát 
 
VK doporučuje návrhy rozhodčích následně zveřejnit na stránkách ČMKU. 
 
 4) Návrhy na úpravu VŘ: VK projednala došlé návrhy. Další budou dále projednávány po 
15.8.2007. 
 
VK navrhuje zapracovat do VŘ tyto třídy pouze pro klubové a speciální výstavy (nemusí být 
vypsána): 
- Čestnou: (psi s titulem národního nebo mezinárodního šampiona), se stanovením pořadí, 
bez nároku na CAC, s titulem Vítěz třídy, od 15 měsíců 
-  Chovatelskou: (jedinci v majetku svého chovatele), se stanovením pořadí, bez nároku na 
CAC, s titulem Vítěz třídy, od 9 měsíců. Vítěz této třídy může soutěžit o BOB. 
 
VK navrhuje doplnit titul (nejsou nárokové, neopravňují k zařazení do třídy vítězů): 
-  Národní vítěz mladých – nejlepší mladý pes a fena z konkurence CAJC (pouze pro NVP) 
-  Nejlepší mladý plemene – pes nebo fena z konkurence vítězů mladých nebo CAJC. 
-  Vítěz třídy veteránů – pes a fena oceněni V1  ve třídě vetránů 
-  Nejlepší veterán plemene – pes nebo fena z konkurence vítězů třídy veteránů 
 
VK navrhuje doplnit soutěže: na NV a MV se nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin 
FCI, do soutěže nastupuje vždy nejlepší mladý plemene a z vítězů skupin se stanoví nejlepší 
mladý dne. 
 
VK doporučuje doplnit k soutěži JH: ...... který nebyl na dané výstavě posouzen, ale s 
plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. 
 
VK navrhuje doplnit do čl.5 a) Ve třídě štěňat a dorostu 
 
VK navrhuje změnit ve Směrnici pro pořadatele výstav bod 6) – kupírovaným jedincům je 
přístup zakázán 
 
5) Karty na KV a SV – VK navrhuje P ČMKU ke schválení, aby všechny členské subjekty 
získávaly karty pro své výstavy zdarma, a to s okamžitou platností. 



(v letech 2004-5 MV+NV zdarma 50520 ks, ostatní placeno 5135 ks, v roce 2006 MV+NV 
zdarma 21440 ks, ostatní placeno 5006 ks). 
 
6) VK navrhuje P ČMKU upozornit všechny pořadatele výstav na povinnost důsledného 
vypisování karet. Nevyplněné a nepodepsané karty jsou neplatné! 
 
7) Zrušení některých šampionátů pyrenejského ovčáka s dlouhou srstí v obličeji a 
pyrenejského ovčáka s krátkou srstí v obličeji. VK navrhuje P ČMKU, aby se již udělené tituly 
nerušily a aby P ČMKU pověřilo sekretariát důsledným dodržování podmínek pro udělování 
všech šampionů. 
 
 8) Stížnosti: 
 
- Iva Maříková – špatná organizace KV, chybný postup Retriever klubu CZ při zadávání 
titulu Klubový vítěz. Klub se dopustil následujícího pochybení: vystavovatelka nebyla 
vyvolána do kruhu k soutěži o titul Klubový vítěz, čímž jí bylo znemožněno účastnit se 
soutěže o BOB. K chybě se organizátor přiznal, ale přesto protest neuznal a řádně složenou 
jistinu nevrátil. VK navrhuje P ČMKU, aby se Retriever klub CZ vystavovatelce veřejně 
omluvil v českém celonárodním kynologickém tisku na vlastní náklady a vrátil složenou 
jistinu. Termín: Do konce 9/2007 
 
- Jiří Křišťál, I. Boston terrier klub – NVP Mladá Boleslav nezařadila rozhodčí navržené 
klubem. VK bere  na vědomí, způsob delegace rozhodčích na MVP a NVP bude řešen v 
nové směrnici pro delegování rozhodčích, která nabude platnosti 1.1.2008 
 
- Ota Janko, Samojed klub – nezařazování rozhodčích navržených klubem, nutnost upravit 
směrnici. dtto 
 
-  Blanka Šrimplová, Alaskan malamut klub – nevhodná organizace pro plemeno AM na 
NVP Olomouc. Na základě žádosti výst. výboru Olomouc se stížností zabývala VK. Zadaný 
rozhodčí byl nominován pro 18 plemen, pořadatel jej nemohl delegovat pro všechny. Změna 
byla provedena na poslední chvíli na základě dohody KSP a SK. Na základě věrohodných 
informací od ostatních vystavovatelů k prohazování rozhodčích nedocházelo, posuzovaly 2 
rozhodčí postupně. Velikost a uspořádání kruhů bude upravena novým VŘ s platností od 
1.1.2008 (na základě usnesení XI. VH). Prostorové možnosti jsou dány možnostmi 
jednotlivých výstav a souvisí s velikostí kruhů. 
 
- Jiří Šiška – zadání neplatných titulů na NV Ostrava. Stížnost je oprávněná, došlo k 
hrubému porušení VŘ vypsáním třídy, která není v souladu s VŘ pro dané plemeno. VK 
žádá pořadatele výstavy, aby v souladu s čl.18 b) VŘ ČMKU zaujal patřičné stanovisko k této 
věci. Vyřídí: sekretariát ihned 
 
- Jan Plšek – špatná organizace akce klubem BO – předáno garantovi pro výkon p. 
Karbanovi 
 
Příští zasedání VK se bude konat 16.8.2007 od 11:00 v prostorách ČMKU. 
 
 

Zápis podléhá schválení P ČMKU 
 

Zapsala: I.Jarošová 
 
  
 


