Zápis z jednání Výstavní komise dne 06.03.2014
(návrh pro projednání P ČMKU)
Přítomni:
Za KR:

Ing. R. Lysák, J. Králíčková, L. Šeráková
M. Václavík, V. Tichá

1) Kontrola zápisu z minulého jednání
ad 8) Případ týkající se výstavních poplatků neuhrazených českou vystavovatelkou na MVP
v Trenčíně dne 26. – 27.01.2013 a na MVP v Nitře dne 23. – 24.02.2013
Vystavovatelka uhradila výstavní poplatky za MVP v Katowicích. VK navrhuje P ČMKU
udělit vystavovatelce napomenutí za opakované neuhrazení poplatků.

2) Žádosti o mimořádné speciální výstavy při EVP 2014
- Klub chovatelů tibetských španělů žádá o zrušení své žádosti o pořádání SVP při EVP.
- Japan chin – 24.10.2014 Brno
- King Charles Spaniel Klub o.s. – 24.10.2014 Brno
- Border Collie club Czech Republik – 25.10.2014 Eldorádo Mariánské údolí
- Klub severských psů – 25.10.2014 Brno
- Sheltie club CZ – předložil žádost o pořádání mimořádné SVP pro plemena šeltie,
kolie dlouhosrstá a krátkosrstá. K žádosti je doložena smlouva mezi kluby zastřešující
plemeno šeltie a kolie.
- Původně schválená mimořádná speciální výstava britských ovčáckých plemen se
z důvodu neshody klubů nebude konat.
VK doporučuje výše uvedené ke schválení.

3) Žádost o prošetření týkající se porušení Výstavního řádu
VK obdržela stížnost na porušení Výstavního řádu vystavovatelkou Zuzanou Nouzákovou,
která dle stěžovatelky uvedla na přihlášce na výstavu Duo CACIB 22.02.2014 nepravdivé
údaje. Hlásila svého psa plemene papillon do kategorie do 2,5 kg. Dle stěžovatelky byl pes
zbonitován s hmotností 3,2 kg. Až do zmíněné výstavy byl pes vystavován v kategorii nad
2,5 kg. VK bere výše uvedené na vědomí a sděluje, že protest měl být podán na výstavě.
VK doporučuje upozornit vystavovatelku na dodržování Výstavního řádu, aby se již
uvedená situace neopakovala.
4) Doložení falz platebních dokladů na výstavu DUO CACIB Brno dne 22.-23.02.2014
Vystavovatelka P. Kristová doložila k online přihlášce na výše uvedenou výstavu ústřižek
složenky, která dle prošetření České pošty není vedena v evidenci poštovních poukázek a
na dané poště nebyla podána.
Vystavovatelé Z. Linc a R. Hrubá přiložili k zaslané přihlášce ústřižek složenky, kde byla
uvedena částka 1900Kč, avšak v záhlaví složenky (potvrzení poštou o přijetí) je uvedena
částka 205Kč. Ani jedna z výše uvedených finančních částek nebyla připsána na účet
pořadatele.
VK doporučuje pozvat výše uvedené vystavovatele na příští zasedání VK. VK žádá
sekretariát, aby oslovil ostatní pořadatele výstav s žádostí o ověření plateb od výše
uvedených vystavovatelů.

5) Změny termínů a míst již schválených výstav v roce 2014
Landseer klub ČR
KVP s KV původní termín 18.05.2014 Konopiště – nový termín 17.05.2014
KVP bez KV původní termín a místo 17.05.2014 Konopiště – nový termín a místo
06.09.2014 Potštejn
SVP původní termín a místo 06.09.2014 Potštejn – nový termín a místo 18.05.2014
Konopiště
Akita Inu Czech Club
KVP s KV 19.04.2014 nové místo konání Praha Braník
KVP bez KV 05.07.2014 nové místo konání Hluboká nad Vltavou - Křinovoska
SVP 06.07.2014 nové místo konání Hluboká nad Vltavou - Křivonoska
Klub chovatelů pudlů
SVP 24.05. 2014 Kojice nový termín a místo konání 30.11.2014 Praha
změna typu výstavy: 24.05.2014 se bude jednat o oblastní klubovou výstavu
Boxer klub
oblastní klubová výstava 24.05.2014 Třeboň – Doubí - nový termín 31.05.2014
oblastní klubová výstava 14.06.2014 Velká Bystřice u Olomouce – nový termín
26.07.2014
Klub chovatelů československého vlčáka
KVP s KV 10.05.2014 Jevišovice - nové místo konání Židlochovice
Český klub německých ovčáků
oblastní klubová výstava 31.05.2014 Moravičany - nový termín konání 07.06.2014
Klub amerických stafordšírských teriérů
KVP s KV 10.05.2014 Teplice – nový termín 17.05.2014
Klub chovatelů psů leonbergerů
KVP bez KV 06.09.2014 Ostružno – nový termín 13.09.2014
Bouvier des Flandres club Bohemia
SVP 06.09.2014 Ostrava – nový termín 07.09.2014
Bulldog klub
KVP bez KV 10.05.2014 Křenovice – nové místo konání Nižbor
6) VK navrhuje P ČMKU, aby pro NVP konanou při EVP 2014 v Brně schválilo výjimku
z ustanovení Výstavního řádu ČMKU ve věci nutnosti vypracování výstavních posudků, viz
článek 13 bod g).
7) Úpravy ve Výstavním řádu
VK a zástupci KR navrhují doplnění Výstavního řádu ve znění Výstavního řádu FCI. Body se
týkají ocenění „diskvalifikace“ a povolených či nepovolených způsobů úpravy přímo na
výstavě. VK a KR doporučují citovat ve VŘ ČMKU VŘ FCI
- Článek 5 – Klasifikace – diskvalifikace

-

DISKVALIFIKACE musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému
standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo
který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má anomálii čelistí; který
má barvu nebo strukturu srsti neodpovídající standardu plemene, nebo vykazuje
zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo
odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále by
měla být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene.
Důvod, proč byl pes hodnocen známkou DISKVALIFIKACE, musí být uveden v posudku.
Čl. 13 – Povinnosti a práva vystavovatele bod k)
Celý bod nahradit zněním:
Je zakázáno psy upravovat jakoukoli látkou, která mění strukturu, barvu nebo tvar
srsti, kůže nebo čenichu. Povoleno je pouze trimování, zastřižení, česání a
kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je
nezbytné pro úpravu.

VK a KR dále doporučují:
Do VŘ ČMKU čl. 18- Sankce doplnit bod d) ve znění:
Chová-li se pes v kruhu (finále skupin plemene) agresivně a jeho chování je svědkem
rozhodčí vykonávající svoji funkci, je povinností tohoto rozhodčího napsat zprávu k
rukám organizačního výboru a psa ze zbývající části soutěže diskvalifikovat. Zrušeny
budou i všechny známky a tituly udělené na dané výstavě.

Upřesnit znění čl. 6 – Tituly – u titulu BOS
Zatím je uvedeno že: Do soutěže o BOS nastupují účastníci soutěže o BOB opačného
pohlaví než je jedinec, který získal BOB.
Správně by věta měla znít, že do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena, nejlepší
veterán pes a fena a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (CACIB, NV,
Kl. vítěz, Vít. speciální výstavy nebo všichni CAC u výstav bez zadávání titulu
Kl. vítěz) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.
8) VK společně s KR navrhuje P ČMKU, aby se se zeměmi, se kterými byly uzavřeny
reciproční dohody týkající se udělování šampionů, bylo projednáno aplikování dohod též
pro titul veterán šampion.
9) Úpravy v soutěži Pes roku
VK navrhuje pro letošní rok přidat bodové ohodnocení pro Evropského vítěze z EVP 2014
v Brně a otevřít kategorii Junior roku. VK dále doporučuje, udělit vítězi soutěže Pes roku
putovní pohár.
10) VK se ztotožňuje s návrhem KR viz bod 6) ze zápisu z 6.2.2014 a navrhuje P ČMKU, aby se
tento bod objevil jako jeden z bodů pověření NVP a MVP.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Fialová

