
Zápis z jednání Výstavní komise dne 07.02.2013 
(návrh pro projednání P ČMKU) 

   
Přítomni:  Ing. R. Lysák, L. Šeráková, J. Králíčková 

 
1) Kontrola zápisu z minulého jednání 

 
 

ad 5) z 02.10.2012 Stížnost na neoprávněnou účast psa na výstavě 

Vystavovatelka zaslala dopis, ve kterém vysvětluje vzniklou situaci. 
VK sděluje, že při svém rozhodnutí postupovala zcela v souladu s výstavním řádem 

ČMKU, který uvádí “ Psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR své trvalé bydliště, 
musí být zapsáni v plemenné knize Českomoravské kynologické unie  
(týká se importovaných jedinců).“ 
VK si v celém rozsahu stojí za svým původním rozhodnutí z 02.10.2012. V případě 
registrace feny postupovala plemenná kniha zcela v souladu s řády, partnerem FCI a 
tedy i ČMKU je The Kennel Club UK, nikoli Greyhound Stud Book. 

 
2) Stížnost na soutěž Junior handling při MVP v Českých Budějovicích 13. – 14.10.2012 

Chybně uvedené rozmezí tříd pro zařazení do jednotlivých věkových kategorií. 
Dle VK došlo k chybnému uvedení věkového rozmezí v propozicích i na výstavě samotné. 
Do výsledků JH nebude VK zasahovat, ale žádá sekretariát, aby upozornil pořadatele 
výstav na dodržování věkové hranice v souladu s výstavním řádem. Při dnešním jednání 
bylo shledáno, že v propozice pro MVP České Budějovice 30. – 31.03.2013  je opět 
chybně uvedeno věkové rozmezí.  
 

 
3) Žádost o prošetření porušení Výstavního řádu ČMKU a Výstavního řádu FCI 

 
- Moravskoslezská NVP v Brně 29. – 30.09.2012 

Chybně zadané tituly Národní vítěz u plemene malý kontinentální španěl. Uvedený 
titul byl zadán v obou váhových kategoriích. 
VK navrhuje P ČMKU odebrání všech titulů NV a čekatelství CAC ČMKU zadaných u 
výše uvedeného plemene. Platnost čekatelství CAC a titulu BOB u tohoto plemene 
zůstává nedotčená. 
 

- Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích 
Dne 14.10.2012 při posuzování provizorně uznaného plemene ruský toy byla zadána 
čekatelství CACIB a byly vydány poháry. 
VK navrhuje P ČMKU odebrání neoprávněně zadaných čekatelství CACIB. 
 

- MVP DUO CACIB 03.02.2013 
Chybně zadané čekatelství CACIB u plemene německý pinč. VK navrhuje odebrání 
všech čekatelství CACIB, r. CACIB a CAC ČMKU u plemene německý pinč, platnost 
čekatelství CAC a BOB zůstává nedotčená. 
Dne 03.02.2013 došlo k chybnému  zařazení psa plemene afgánský chrt Amal Salang 
Coeur d‘ Coeurs. Pes byl přihlášen na výstavu do třídy mladých, a to i přesto, že v den 
vystavování dovršil věk 18 měsíců. VK sděluje, že dle výstavního řádu ČMKU měl být 
zařazen do mezitřídy či třídy otevřené. Výstavní kancelář správně psa přeřadila, ale na 
místě na základě žádosti majitele a v souladu s přihláškou provedla zpětné přeřazení 



do třídy mladých. VK navrhuje odebrání čekatelství CAJC a titulu BOJ výše uvedenému 
psovi.  
VK žádá sekretariát, aby o odebrání informoval pořadatele výstavy i vystavovatele. 
 

- Speciální výstava s CAC klub 5027 
Došlo k porušení Výstavního řádu – psi byli vystavování pouze na parketách. 
Přítomnost psa jiného plemene u stolu ve výstavním kruhu. 
VK navrhuje pozvat zástupce pořadatele na příští jednání, které se uskuteční 
26.03.2013. VK navrhuje požádat o doložení zmiňované fotodokumentace.  

 
 

4) Duo CACIB 03.02.2013 
Dne 03.02.2013 došlo k napadení rozhodčího K. S. z Německa psem plemene aljašský 
malamut kat. číslo 6840. Rozhodčí byl na místě ošetřen lékařem,  pes byl na místě 
prohlédnut veterinářem.  
Uvedený pes byl kvůli agresivitě diskvalifikován již na MVP v Mladé Boleslavi dne 
26.08.2012. Vzhledem k tomu, že toto chování nebylo u zmíněného jedince prvním 
zaznamenaným, navrhuje VK v souladu se zněním článku 18 písmene b, odstavce 1 
výstavního řádu ČMKU vyloučit výše uvedeného psa ze všech výstav konaných pod 
záštitou ČMKU na dobu 1 roku s platností od 01.03.2013. VK žádá sekretariát, aby  
o uvedeném postihu informoval pořadatele výstavy a majitele psa. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se jedná o zahraničního psa, VK doporučuje informovat jeho mateřskou 
organizaci SKJ.  

 
 
 

5) Dopis týkající se nominace Junior handlerů na Cruft’s, Evropskou a Světovou výstavu 
Nominace na všechny výstavy provedlo P ČMKU. Na základě podnětu VK překontrolovala 
pořadí všech jednotlivců, byla zjištěna rovnost bodů mezi L. Vavruškovou a  
K. Navrátilíkovou. VK na základě uvedené skutečnosti navrhuje, aby na EVP jely obě výše 
uvedené junior handlerky. VK vypracuje do poloviny letošního roku návrh pravidel pro 
nominace junior handlerů na velké výstavy. 
 

 
6) Změny rozhodčích na NVP a MVP v roce 2012 

VK uvádí, že rozhodčí jsou kluby pouze navrhováni, ale konečná delegace je v kompetenci 
pořadatele. 
VK žádá sekretariát, aby upozornil pořadatele, že v případě uvedení rozhodčích 
v propozicích je třeba propozice dodržet. 

 
 

 
7) Žádost Klubu chovatelů chrtů o povolení Středoevropské výstavy chrtů dne 27.07.2013 

na Konopišti 
Výše uvedený klub dostal pověření od Sdružení chovatelských klubů chrtů ve střední 
Evropě pořádat výše uvedenou výstavu.   
VK doporučuje P ČMKU výše uvedenou výstavu ke schválení.  

 
 
 

 
8) Žádost Klubu malého kontinentálního španěla  ČR o schválení výstav s CAC pro rok 2013 



Výše uvedený klub žádá o schválení KVP s CAC v termínu 08.06.2013 Třebíč – Bažantnice 
a KVP bez KV s CAC v termínu 30.11.2013 Brno. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o nový klub, který neměl možnost dodat žádost ve 
stanovených termínech, VK doporučuje dodatečné schválení výše uvedených klubových 
výstav. 

 
 
 

9) Změny termínů a míst již schválených výstav v roce 2013 
 
Český klub rhodéského ridgebacka  
SVP 27.04.2013 nové místo konání Orlík – Vystrkov 
 
Klub chovatelů loveckých slídičů 
 KVP bez KV změna termínu a místa – 13.07.2013 Praha – Uhříněves 
 
Krajská výstava v Litoměřicích 
změna pořadatele – Nord Bohemia Canis, nový termín 12.10.2013 
 
Beauceron klub ČR 
KVP bez KV nový termín 05.07.2013 Zbraslav u Brna + změna kontaktní osoby 
 
Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska 
KVP s KV nový termín 19.05.2013 
 
Klub novofundlandský pes 
KVP s KV nový termín a místo 27.04.2013 – Kajlovec (Hradec nad Moravicí) 
KVP bez KV nový termín 28.09.2013 
SVP nový termín 29.09.2013 
 
Klub chovatelů honičů 
SVP nový termín 15.09.2013 
 
Klub chovatelů kníračů  
SVP nový termín 28.09.2013 
Oblastní klubová výstava nový termín 29.09.2013 
 
Krajská výstava v Karlových Varech 
nový termín 14.09.2013 
 
Klub anglického bull teriéra 
změny míst konání:  
SVP  11.5.2013 – Brno 
KVP bez KV  27.07.2013 – Praha 
KVP s KV 14.09.2013 – Zubří 

 
Hovawart klub ČR 
KVP s KV nové místo a termín 28.09.2013 – Bochovice 

  
Oblastní klubová výstava kníračů 
změna termínu a místa konání - 08.06.2013 v Krnově 
 



Klub severských psů  
KVP s KV nový termín 07.04.2013 - Stará Fara Chržín 
 
Klub chovatelů belgických ovčáků v českých zemích 
KVP s KV  nový termín 08.06.2013 
SVP nový termín 09.06.2013 
 

Zástupci VK budou vysíláni jako delegáti na NVP a MVP 
VK předkládá P ČMKU návrh tabulky pro hodnocení NVP a MVP, současně předkládá 
anonymní dotazníky pro vystavovatele a rozhodčí. Členové VK se budou jako delegáti ČMKU 
účastnit výstav, na nichž budou kontrolovat dodržování pověření a výstavního řádu.  
Navrhovaní delegáti na dané výstavy:  
MVP České Budějovice 30. – 31.03.2013  - p. J. Králíčková 
MVP Praha 04. – 05.05.2013  – p. Ing. R. Lysák 
NVP Klatovy 15. – 16.06.2013 – p. L. Šeráková 
MVP Brno 29. – 30.06.2013 – p. Ing. R. Lysák 
MVP Litoměřice 25. – 26.05.2013 – p. J. Králíčková, 
MVP Mladá Boleslav 20. – 21.07.2013 – p. L. Šeráková 
MVP České Budějovice 05. – 06.10.2013 – p. L. Šeráková 
NVP Brno 07. – 08.09.2013 – p. J. Králíčková  
NVP Ostrava 13. – 14.04.2013 – p. L.  Šeráková?, nebo p. J. Králíčková? 
 

 
 
 

 
Zápis podléhá schválení P ČMKU.    
        
         Zapsala: Fialová 

 


