
Zápis z jednání Výstavní komise dne 22.05.2014 
(návrh pro projednání P ČMKU) 

   
Přítomni:  Ing. R. Lysák, L. Šeráková 
Za P ČMKU: Ing. J. Kubeš 
Omluvena: J. Králíčková  
Pozvaní: Za KSP:  L. Pečená 

Za SK:  O. Janko 
 

 
1) Kontrola zápisu z minulého jednání 

ad 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 oslovila ostatní pořadatele výstavy a oba vystavovatelé byli pozváni na 
dnešní jednání.  
Vystavovatelům byla 2x odeslána pozvánka emailem a následně byli kontaktováni 
telefonicky, bohužel bezúspěšně. 
VK navrhuje P ČMKU vystavovatelům P. Kristové, Z. Lincovi a R. Hrubé pozastavit aktivní 
účast na všech typech výstav konaných pod záštitou ČMKU (vystavování psů vlastních i 
pro jiné) po dobu 1 roku s platností od 01.07.2014. 
 
ad 8) Úprava v soutěži Pes roku, Junior roku 
Do soutěže Junior roku se budou počítat body pouze ze třídy mladých. Do soutěže 
veterán roku se počítají pouze body ze třídy veteránů. Do soutěže pes roku není možné 
počítat body ze třídy mladých a veteránů. 
Nově přidán titul BOS. Bodové hodnocení za titul BOS = 9x koeficient počtu přihlášených 
psů. Bodové hodnocení všech titulů a čekatelství získaných na EVP 2014 VK doporučuje 
hodnotit dvojnásobkem bodů.  
 
ad 9) Reciproční dohody – veterán šampion 
VK navrhla P ČMKU, aby uzavřené reciproční dohody týkající se udělování šampionů, byly 
aplikovány též pro titul veterán šampion, návrh byl schválen dne 13.03.2014. Znění 
dodatku bylo předloženo VK ke schválení. 
VK doporučuje předložené znění ke schválení. 
 
ad 4) z 05.06.2012 Stížnost na porušování Výstavních řádů 
Klub chovatelů jezevčíků podal stížnost na porušení Výstavního řádu vystavovatelkami 
MUDr. S. Růžičkovou a JUDr. Pytlounovou. Vystavovatelky hlásili psy do rázu s následným 
přehlášením do jiného rázu přímo na výstavě. VK si vyžádala vyjádření pořadatelů 
zahraničních výstavy. Z ÖKV VK obdržela informace, že jedinec Winnero Piccolo Klamap 
Debra byl na Světové výstavě 18. – 20.5.2012 přihlášen do rázu trpasličího, Windy 
Chuanito Klamap Debra byl přihlášen do rázu králičího. Windy Chuanito Klamap Debra byl 
dne 27.2.2011 zbonitován  a vybrán do chovu jako trpasličí pes. Vzhledem ke skutečnosti, 
že vystavovatelka byla klubem informována, že od 02.02.2012 tímto způsobem hlásit 
nemůže, měla možnost buď písemnou formou, nebo přímo na místě přeřadit psa do 
správného rázu. Jelikož VK nezaznamenala od doby začátku řízení 05.06.2012 žádný další 
prohřešek, navrhuje P ČMKU, aby bylo vystavovatelkám zasláno písemné napomenutí 



s upozorněním, že v případě opakování, bude postupováno dle Výstavního řádu článek 18 
bod b 2).  

 
2) Žádost Klubu chovatelů pudlů 

Klub chovatelů pudlů oslaví v roce 2015 80 let od svého založení. V rámci oslav by klub 
rád uspořádal jubilejní klubovou výstavu, jakožto 3 výstavu s CAC v roce 2015. Klub tímto 
žádá o povolení pořádat třetí CAC výstavu v roce 2015, která by se měla konat v listopadu 
v Praze. VK doporučuje ke schválení a doporučuje tuto výstavu pojmenovat jubilejní. 
 

3) Chybné zařazení a posouzení ve třídě 
VK obdržela oznámení o chybném zařazení a posouzení feny plemene jezevčík trpasličí 
hladkosrstý Fiony Wassa Duo ČLP/JTK/82998/13 do třídy pracovní na výstavě DUO CACIB 
Brno dne 22.02.2014. Fena byla do pracovní třídy zařazena na základě soudcovské 
tabulky. Fena získala hodnocení V1, CAC, CACIB. 
VK navrhuje P ČMKU, aby feně bylo odebráno čekatelství CAC a současně bylo 
vystavovateli zasláno písemné napomenutí s upozorněním, že v případě opakování, bude 
postupováno dle Výstavního řádu článek 18 bod b 2). Současně VK navrhuje, aby ČMKU 
upozornilo FCI, že byl navržen CACIB v rozporu s Výstavním řádem a tudíž, aby nebylo 
uskutečněno potvrzení tohoto čekatelství. VK navrhuje, aby čekatelství CAC přešlo na 
fenu res. CAC Ebony Princess Obsidian Bohemian. VK navrhuje P ČMKU, aby sekretariát 
důrazně poučil pracovníky vkládající přihlášky na výstavu DUO CACIB o znění Výstavního 
řádu a zajistil lepší kontroly dokladů doložených k přihláškám. 

 
4) Podnět týkající porušení Výstavního řádu ČMKU 

Předseda VK obdržel podnět od předsedy Samojed klubu týkající se zařazení psa plemene 
samojed O’S Special Prince Bjellakis na výstavy Duo CACIB Brno 2014, KVP Klubu 
severských psů 06.04.2014 a KVP Samojed klubu 05.04.2014. Dle stěžovatele byl uvedený 
pes na výše uvedené výstavy přihlášen českým majitelem, aniž by byl zapsán do české 
plemenné knihy. Přihlášení zahraniční psů v majetku českým vystavovatelů se též týká 
KVP Klubu severských psů (KSP) dne 06.04.2014. V případě KVP KSP se jedná o více 
případů, které však s výjimkou výše uvedeného psa nastaly administrativním pochybením 
při vkládání papírových přihlášek. 
Na výstavě DUO CACIB 2014 byl výše uvedený pes zařazen správně na švédského 
chovatele. 
VK doporučuje P ČMKU, aby oběma klubům bylo zasláno napomenutí a upozornění na 
dodržování Výstavního řádu při pořádání klubových výstav. VK též doporučuje důkladné 
proškolení osob pověřených vkládáním přihlášek do systému. Zástupci obou klubů byli 
upozorněni na zodpovědnost za pořádání klubových výstav. VK navrhuje P ČMKU, aby 
bylo výše uvedenému psovi plemene samojed O’S Special Prince Bjellakis odebráno 
čekatelství CAC získané na KVP KSP dne 06.04.2014, dále pak res. CAC z výstavy Samojed 
klubu dne 05.04.2014 a současně bylo vystavovatelce zasláno písemné napomenutí 
s upozorněním, že v případě opakování, bude postupováno dle Výstavního řádu článek 18 
bod b 2). Odebrání zařídí kluby, které byly pověřeny pořádáním klubových výstav. 
VK doporučuje, aby odebrané čekatelství CAC přešlo na psa r. CAC Arona z Ječmínkova 
království. 
 

5) Změny termínů mimořádné speciální výstava při EVP 2014  
Klub chovatelů špiců žádá o změnu termínu mimořádné SVP při EVP 2014, nový termín 
22.10.2014 
VK sděluje, že P ČMKU určilo konání mimořádných SVP při EVP pouze v průběhu konání 
EVP, což je od čtvrtka 23.10. do neděle 26.10.2014. 
Exotic klub žádá o změnu termínu mimořádné SVP při EVP 2014, nový termín 25.10.2014.  



VK doporučuje ke schválení. 
 

6) Změny termínu a míst konání 
Rotweiler klub 
SVP dne 18.05.2014 původní místo konání Výcvikový Areál DUX – Český Brod, nové místo 
konání ZKO Roudnice nad Labem 
 
Klub chovatelů bearded collií, o.s. 
SVP dne 02.08.2014 původní místo konání Plzeň-Křimice, nové místo konání Praha západ 
- Dolní Jirčany 
 
Klub pyrenejských plemen 
KVP bez KV dne 19.10.2014 původní místo konání Stará Fara Chržín, nové místo konání 
Penzion Kadlcův Mlýn - Brno 
 
Klub chovatelů slovenských čuvačů 
KVP s KV původní termín a místo konání 11.05.2014 Konopiště, nový termín konání 
22.06.2014  Brno – hotel Eliot 
 
Klub chovatelů švýcarských honičů 
KVP s KV dne 13.09.2014 původní místo konání Litomyšl, nové místo konání Kemp 
Javorová skála – Ounuz 
 
VK doporučuje výše uvedené ke schválení. 
 

 
 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.    
        
         Zapsala: Fialová 

 
 


