
Zápis z jednání Výstavní komise dne 19.08. 2008 
(návrh pro projednání P ČMKU) 

  
Přítomni:  Ing. R. Lysák, L. Šeráková, Jiří Suchý 
 
 
 
Kontrola zápisu z minulého jednání: 
ad 8) z 6.12.2007 stíţnost p. Janečka na nepřijetí psů na výstavu. 
 Šetřením bylo zjištěno, ţe jedna fena byla uvedena v katalogu klubové výstavy 
boxerů v Ţernově - Rýzmburku a řádně posouzena. Z tohoto důvodu VK upouští od svého 
původního návrhu finančního vyrovnání ze strany pořadatele a povaţuje případ za uzavřený. 
 
ad 5) z 15.05.08 stíţnost pana M. Krejčí na formální nedostatky na MVP.  

Pořadatel výstavy uznává chybu, která byla způsobena výpadkem textu v katalogu 
výstavy, coţ si pořadatel uvědomil aţ v průběhu výstavy. Rozhodl se pro České Budějovice 
jiţ tradiční soutěţ do programu zařadit. Pořadatel se tímto omlouvá všem, kteří mohli být 
touto situací dotčeni. Omluvný dopis zašle stěţovateli. 
 
 

1) Ţádost KCHMPP o opravu v zápise VK z 15.05.2008 
 

VK se omlouvá p. Jeníkové a Dufkové, za špatnou interpretaci stíţnosti, která 
byla ve skutečnosti zaslána Klubem chovatelů málopočetných plemen psů. 
 

 
 

2) Ţádost KCHMPP o přidělení speciální výstavy pro plemeno kanaánský pes 
VK doporučuje P ČMKU ke schválení speciální výstavu pro plemeno kanaánský pes 
KCHMPP vzhledem k tomu, ţe toto plemeno bylo zařazeno teprve v nedávné době. 
 
 
 
 
 

3) Ţádost Klubu chovatelů leonbergerů ČR o udělení výjimky pro konání výstavy 
v termínu VH 

VK konstatuje, ţe termín VH byl určen P ČMKU a je chráněný. Klub chovatelů 
leonbergerů ČR nemůţe v tomto termínu poţadovat konání speciální výstavy. 

 
 
 

4) Vyjádření krajské veterinární správy pro Ústecký kraj k výstavě BoxerKlubu ČR 
konané 21.6.08 
 

Do VK přišlo vyjádření z Krajské veterinární správy (dále jen KVS) pro Ústecký 
kraj ve věci ochrany zvířat proti týrání na výstavě 21.6.08 v Roudnici nad Labem 
pořádané Boxer klubem ČR územní pobočkou Děčín. Dle vyjádření byla tato výstava 
řádně povolena MěÚ Roudnice nad Labem a byly na ni vydány veterinární podmínky 
Krajskou veterinární správou pro Ústecký kraj dne 5.5.08. Všechna vystavovaná 
zvířata prošla přejímkou. Situace se zkomplikovala aţ před zahájením posuzování, 
kdy byla do prostoru cvičiště a výstavního kruhu mimo veterinární přejímku přivedena 
2 zvířata plemene německý boxer, bílé a zlaté barvy, a to přímo rozhodčí pro exteriér 
paní MVDr. Olgou Petříkovou, která na této výstavě posuzovala feny, a v jejímţ 
majetku se tato zvířata nacházela. Obě tato zvířata měla kupírované uši. Inspektorka 



KVS chovatelku a zároveň rozhodčí vyzvala, aby tato zvířata odvedla mimo prostor 
pořádání výstavy. MVDr. O. Petříková důrazně odmítla zvířata odvézt a naopak je 
přivedla je i přes protest inspektorky KVS do prostoru výstavních kruhů a po celou 
dobu výstavy je měla přivázaná vedle výstavního kruhu, v němţ posuzovala. V době 
před zahájením posuzování byla tato zvířata navíc volně puštěna ve výstavním kruhu 
pod dozorem majitelky.  

Inspektorka KVS jednala se zástupcem pořadatele s panem Miroslavem 
Roškotou, aby vykázal majitelku s kupírovanými psy z areálu. Upozorňovala ho na 
porušování zákona. Pořadatel odmítl majitelku vykázat, vzhledem k tomu, ţe ji měl 
pozvanou jako rozhodčí a její odchod by zkomplikoval výstavu. Inspektorka KVS 
vzniklou situaci posoudila přímo na místě jako porušení zákona, coţ stvrdila KVS pro 
Ústecký kraj. 

VK ČMKU navrhuje P ČMKU, aby pro rok 2009 nevydala pověření Boxer 
klubu ČR pro konání výstav se zadáním CAC a současně neumoţnila delegaci 
zahraničních rozhodčích na všech klubových akcích roku 2009. 
 Hlasování:  Pro: Ing. Lysák, L. Šeráková 
         Proti: J. Suchý 
Postih MVDr. Petříkové je v kompetenci Komise pro rozhodčí. 
 
 

 
5) Zápis z jednání se zástupci Klubu přátel a chovatelů pudlů (KPaCHP), Pudl klubu 

(PK) a Klubu chovatelů pudlů (KCHP) konaného 31.07.2008 
 

Z jednání vyplynulo, ţe bude pořadatelům doporučeno, aby přihlédli 
k současné dohodě uzavřené mezi dvěma mezi 2 kluby (KPaCHP, PK) zastřešující 
plemeno pudl.  
 

VK se s tímto jednáním neztotoţňuje. VK navrhuje, aby P ČMKU rozhodlo na 
základě předchozího jednání VK a KR s pořadateli výstav dne 1.7.08. Při setkání bylo 
navrhnuto, aby v případě, kdy jedno plemeno zastřešeno ve více klubech a nedojde-li 
k předloţení jednotného návrhu rozhodčího, byla tato situace posuzována, jako kdyby 
návrh nebyl vůbec podán a o delegaci rozhodčího rozhodl pořadatel výstavy. 

 
  
           
 

6) Stíţnosti: 
 

 
Zwiazek  Kynologiczny w Polsce: Stíţnost na nevhodné chování Lenky Hanzlové a 
její dcery na mezinárodní výstavě konané  Katowicích 30.03.2008.     
 

 Na základě podnětu, který jsme obdrţeli dne 2.6.2008 od ZKwP, byla dne 
5.06.2008 Lence Hanzlové zaslána pozvánka na jednání Výstavní komise konané 
19.08.2008. Po obdrţení pozvánky nás p. Hanzlová telefonicky kontaktovala. 
Omluvila se, ţe se na jednání dostavit nemůţe. Slíbila zaslat vyjádření. 19.08.2008 
v 10:19. přišlo vyjádření od paní Lenky Hanzlové. 
 

Po zhodnocení výše uvedené skutečnosti VK navrhuje P ČMKU paní  
L. Hanzlové doručit důraznou výtku za nevhodné chování na výstavě a poţadovat po 
ní omluvu pracovníkům ZKwP. V případě opakování můţe být dle nového výstavního 
řádu postiţena zákazem vystavování na dobu jednoho roku. 
  
 



 
 
Vladimír Haluska: Stíţnost na jednání p. B. Hrabčákové kvůli neoprávněnému 
zařazení psa plemene chow chow Avgit Cirkon for Husarůvka na jubilejní klubové 
výstavě konané dne 20.10.2007 ve Vysoké nad Labem  

 
VK konstatuje, ţe v tomto případě došlo k porušení výstavního řádu. Pes dle 

současného platného výstavního řádu den před konáním výstavy nedovršil věk 15 
měsíců. VK navrhuje P ČMKU odebrání čekatelství CAC z této výstavy. Současně 
ţádá sekretariát, aby pořádající klub upozornil na dodrţování výstavního řádu. 
 
 
Petra Soukupová: stíţnost na přihlášení páru na KVP v Rokycanech dne 
14.06.2008, pár údajně nebyl v majetku stejného vlastníka 
 

Na základě doručených podkladů VK konstatuje, ţe nedošlo k porušení řádu, 
protoţe výše jmenovaná zvířata jsou v majetku obou osob, coţ je stvrzeno zápisem 
v PP. 
 
 
Výbor JČ Pobočky Klubu chovatelů kníračů ČR: Stíţnost na přesun skupin na 
MVP v Český Budějovicích konané 27. – 28.09.2008 

 
VK konstatuje, ţe k přesunu skupin došlo aţ na základě upozornění FCI o moţnosti 
zrušení těchto dvou výstav (MVP České Budějovice, MVP Tulln). FCI stanovilo, ţe 
pokud nedojde k dohodě mezi těmito výstavami, budou obě výstavy zrušeny. Dle 
výstavního řádu FCI má v této případné dohodě právo výběru pořadatel, který si o 
výstavu poţádal dříve, v tomto případě se jedná o Tulln. Chyba nenastala ani na 
straně pořadatele MVP ani straně ČMKU, protoţe o tuto výstavu v tomto termínu bylo 
na FCI řádně a včas poţádáno a tato výstava v tomto termínu byla FCI řádně 
schválena. Tato situace je velmi výjimečná a v budoucnu se jiţ nebude opakovat. 

       
 

7) VK souhlasí s plánem krajských a oblastních výstav KJ ČR Brno pro rok 2009. 
 

8) VK bere na vědomí na základě ohlášení ze dne 21.07.08  konání výstav Boxer klubu 
ČR dne 6.9.08 a 20.09.08 bez zadání CAC. 

 
 
Předpokládaný termín dalšího jednání VK 9.10.2008 od 11h. 
 
Zápis podléhá schválení P ČMKU. 

Zapsala: Fialová 
 

 


