
Zápis z jednání Výstavní komise dne 09.12.2014 
(návrh pro projednání P ČMKU) 

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

 
Kontrola zápisu z minulého jednání 
 
 
ad 9) Žádost King Charles Spaniel klubu ČR o pořádání Krajské výstavy všech plemen 
mimo NO  
King Charles Spaniel klub ČR žádal o pořádání krajské výstavy všech plemen dne 
25.07.2015 v Charvatcích. V současné době nejsou doloženy souhlasy všech klubů 
zastřešujících všechna plemena. VK na svém minulém jednání sdělila, že se žádostí bude 
zabývat až po dodání souhlasů všech klubů zastřešujících požadovaná plemena. VK do 
dnešního dne souhlasy neobdržela, tudíž  klubu bude zaslána opětovná žádost 
s termínem vyjádření do 15.01.2015. VK celou záležitost uzavře v únoru 2015. 
 
ad 10) Návrh z jednání P ČMKU týkající se úpravy Výstavního řádu  
P ČMKU na svém předchozím zasedání dne 25.11.2014 schválilo návrh; pro každé 
plemeno chované v chovatelském klubu mohou být zadány 3 CAC výstavy v roce. 
Chovatelské kluby zastřešující plemena chovaná ve více klubech, by v roce, kdy nemají 
přidělenou SVP (vzhledem ke střídání) mohly pořádat 3. CAC klubovou výstavu bez KV pro 
plemeno. P ČMKU pověřilo VK stanovením přesného znění. VK navrhuje následující 
změnu Výstavního řádu: Článek III bod c: V roce kdy klubu není přidělena SVP pro 
plemeno, může klub na základě žádosti uspořádat pro toto plemeno 3. výstavu 
s čekatelstvím CAC. 

 
1) Žádost o prověření průběhu klubové výstavy 

VK obdržela podnět ve věci nedodržení Výstavního řádu na klubové výstavě konané dne 
18.10.2014 v Praze. VK žádá stěžovatelku o doplnění zaslaného podnětu a žádá klub o 
vyjádření. 
 

2) Stížnost na nevydávání katalogu na krajské výstavě 13.09.2014 Konopiště 
VK požádá pořadatele výstavy o zaslání katalogu z výstavy, termín dodání do konce roku 
2014. 
 
 

3) Stížnost na zařazení psa plemene King Charles španěl na MVP v Litoměřicích 
VK obdržela stížnost na zařazení psa plemene King Charles španěl Toby Karaj na MVP 
v Litoměřicích dne 25.05.2014 do třídy šampionů. Na základě sdělení pořadatele bylo 
zjištěno, že pes byl přihlášen na základě emailové korespondence mezi členy organizace 
Nord Bohemia Canis, a to neoprávněně bez předepsaných příloh (kopie PP a šampion). 
VK proto navrhuje odebrání čekatelství CAC psovi Toby Karaj 25.05.2014 a v této 
souvislosti odebrání titulu Český šampion, který tento pes získal na základě 
neoprávněného čekatelství. VK navrhuje P ČMKU, aby byl výstavní výbor důrazně 
upozorněn na dodržování Výstavního řádu ČMKU a FCI zejména ve věci dokládání 
povinných příloh k přihláškám a způsobu přehlašování psů ze třídy do třídy. VK též 
upozorňuje vystavovatelku, že její pes používá neoprávněně přidělený titul Český 
šampion, tudíž jej na základě tohoto titulu nemůže hlásit do třídy šampionů. V případě, že 
tak učiní, vystavuje se tak postihu dle Výstavního řádu.  

 
 



4) Stížnost na porušování Výstavního řádu ČMKU a chování chovatelky 
Stížnost se týká porušování Výstavního řádu při přihlašování a následném vystavování psa 
Dark Fantasy Vera Lynn na výstavách. Pes je dle sdělení stěžovatelky zbonitován 
ve velikostním rázu trpasličí, byl však na Double CACIB  Praha dne 01. – 02.11.2014 
vystavován v rázu toy. VK  byla taktéž upozorněna, že pes byl tímto způsobem přihlášen 
na několik výstav v zahraničí. VK žádá sekretariát, aby oslovil výstavní výbory se žádostí o 
zaslání podkladu výše uvedeného psa. Dále žádá sekretariát, aby oslovil klub se žádostí o 
zaslání kopie bonitační karty a aby vyžádal vyjádření vystavovatelky ve věci porušení 
výstavního Řádu a zaslání oboustranné kopie PP. Veškeré materiály je třeba doložit do 
konce ledna.  

 
 

5) VK obdržela z SKJ na vědomí řešení přestupku české vystavovatelky peruánského naháče  
SKJ uvádí, že pes Barney Milthon Bohemia byl na MVP Nitra 29.03.2014 neoprávněně 
přihlášen v jiném velikostním rázu. SKJ psovi odebralo čekatelství CAC a zaslalo na FCI 
žádost o odebrání čekatelství CACIB. VK žádá vystavovatelku o vyjádření. 
 

6) Žádost Klubu přátel a chovatelů  pudlů o. s. – 3. CAC výstava, změna typu výstavy  
Výše uvedený klub  žádá v souvislosti se změnou Výstavního řádu o povolení 3. CAC 
výstavy pro plemeno pudl dne 06.09.2015 na Konopišti. Dále klub žádá o změnu typu 
výstavy pro plemeno vícebarevný pudl. Původní termín byl nahlášen na 02.05.2015 při 
MVP Praha (nelze, vícebarevný pudl se vystavuje ve stejný den), v tomto termínu by se 
pro plemeno vícebarevný pudl konala pouze klubová oblastní výstava bez CAC. Klub žádá 
o povolení konat KVP s KV pro plemeno vícebarevný pudl dne 13.12.2015 v Praze. VK 
doporučuje ke schválení. 
 

7) Návrh Exotic klubu na zrušení velikostních kategorií u plemene malý kontinentální španěl 
VK se obrátila na další dva kluby zastřešující plemeno malý kontinentální španěl, z nichž 
jeden projevil souhlas a druhý nesouhlas. VK vrací tuto žádost mezi kluby a jim 
doporučuje vzájemnou dohodu a předložení jednotného návrhu. 
 

8) Klub chovatelů bearder kolií žádá o povolení 4. CAC výstavy pro rok 2015 
KCHBC žádá o povolení 4. CAC výstavy v roce k příležitosti 25. výročí klubu. 
VK doporučuje ke schválení.  

 
9) Žádost Rottweiler klubu ČR  o pořádání  Světové výstavy IFR  

RTW klub ČR žádá o pořádání Světové výstavy IFR v termínu 16. – 17.5.2015 v Roudnici 
nad Labem. Klub doložil doporučení mezinárodní federace pro plemeno rotvajler. Pokud 
klub doloží opravenou žádost se správným znění přidělovaných titulů a čekatelství VK 
doporučuje ke schválení. Vzhledem k časové tísni předává VK rozhodnutí na P ČMKU. 
 

10) Boxer klub ČR žádá o povolení uspořádat středoevropskou klubovou výstavu boxerů 
Boxer klub žádá o výše uvedenou výstavu, na které bude zadáváno čekatelství CAC a 
tituly Středoevropský vítěz boxerů, Juniorský středoevropský vítěz boxerů a Veteránský 
středoevropský vítěz boxerů. Výstava by se měla konat 18.10.2015 v Praze. VK 
doporučuje ke schválení. 
 

11) Žádost Českého kynologického svazu o schválení oblastní výstavy všech plemen mimo NO 
ČKS žádá o schválení výše uvedené výstavy v termínu 11.07.2015 místo konání Příbram. 
VK doporučuje ke schválení. 

 
 



12) Žádosti o 3. CAC výstavu v roce pro plemena, která nebudou mít v daném klubu speciální 
výstavu 
 
 
Interclub Orient Pekinéz a Japan –chin – 07.06.2015 Dolní Počernice 
 
Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha – 3.10.2015 při oblastní výstavě 
Praha 6 
 
Klub chovatelů a majitelů psů čau čau – 30.5.2015 při oblastní výstavě na Kačině (Kutná 
Hora) 
 
Afgán – klub CZ – žádá o 3. CAC výstavu a zároveň o změnu typu výstavy již schválené: 
KVP s KV 31.01.2015 Nová Myslivna – Konopiště 
KVP bez KV 05.09.2015 Konopiště a 09.05.2015 Konopiště 
 
Klub chovatelů kavalír a king charles španělů Praha – 3. CAC výstava pro plemeno King 
charles španěl  - 22.03.2015 Praha – hotel Step 
 
Retriever klub CZ - změna typu, původně nahlášená oblastní klubová výstava bez CAC, 
nově KVP s CAC – 26.07.2015 Horka na Moravě 
 
Klub severských psů  - pro plemena aljašský malamut a samojed -  17.05.2015 Praha 
 
  

13) Žádost KCHMPP o změnu typu výstavy 
KCHMPP v souvislosti se změnou Výstavního řádu žádá o změnu typu výstavy. Místo 
původně plánované krajské výstavy pro plemena (mimo českého strakatého psa), kterým 
nebyla pro rok 2015 přidělena speciální výstava, klub žádá o 3. CAC výstavu. Výstava by 
se konala 01.08.2015 v Přerově. 
VK doporučuje ke schválení. 
 

14) Žádost o změnu konání krajské a speciální výstavy 
ZKO Újezd nad Lesy žádá o změnu termín krajské výstavy, původní termín 03.10.2015, 
nový termín 04.10.2015, též se jedná o změnu SVP Klubu kavkazských pasteveckých psů. 
Pořadatel dále žádá o možnost zadávat titul Vítěz krajské výstavy Praha Rychety. 
VK doporučuje výše uvedené ke schválení. 

 
15) Systém přidělování krajských výstav 

VK se zabývala podnětem ve věci návrhu metodiky pořádání krajských (KV) a oblastních 
(OV) výstav. Na základě vypracovaného materiálu bylo zjištěno, že průměrná účast na OV 
a KV byla v roce 2012 285 psů, v roce 2013 271 psů a v roce 2014 265 psů. Na základě 
tohoto zjištění VK doporučuje P ČMKU následující metodiku pro přidělování KV a OV: 
První žádost o výstavu povolit bez výhrad, v následujícím roce povolit výstavu pouze 
pokud se na tuto výstavu přihlásí nejméně 250 (200) psů (počet včetně přidružených 
klubových akcí). V případě, že tato podmínka nebude splněna, může si organizátor o tuto 
OV nebo KV požádat až v následujícím roce. VK navrhuje tento princip uplatnit u již 
schválených KV a OV pro rok 2015. 
 
 
 
 



  
16) Titul BIS a JBIS na klubových výstavách 

VK navrhuje P ČMKU doplnění Výstavního řádu článek 6, odstavec 1 písmeno k -  tituly, a 
to v následujícím znění: Chovatelské kluby mohou na jimi pořádaných výstavách se 
zadáváním čekatelství CAC, pokud se jedná o výstavy více plemen, zadávat titul juniorský 
vítěz výstavy JBIS a vítěz výstavy BIS. 

 
 

17) Žádosti o změny termínů a míst konání již schválených výstav 
 
KCHMPP 
SVP původní termín 17.01.2015, nový termín 01.08.52015 Přerov 
 
Klub chovatelů belgických ovčáků v českých zemích 
KVP s KV pro belgické ovčáky 08.05.2015  původní místo konání Praha nové místo konání 
Písek 
KVP bez KV pro belgické ovčáky 09.05.2015 původní místo konání Praha, nové místo 
konání Písek  
 
Catahoula Club EU 
KVP bez KV 26.04.2015, původní místo konání RS Varvažov, nové místo konání 
Benešovský mlýn – Heřmaň, Chvaletice u Protivína 
 
Klub chovatelů bearded collií 
KVP s KV původní termín konání 03.05.2015, nový termín konání 16.05.2015 Mladá 
Boleslav 
 
Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska 
KVP bez KV původní termín 12.09.2015, nový termín 17.5.2015 Kutná Hora – Kulturní 
dům Lorec 
 
Spolek českého strakatého psa 
SVP původní termín konání 17.1.2015, nový termín konání 01.08.015 Mladá Boleslav 
 
Klub severských psů 
SVP pro plemena sibiřský husky a grónský pes původní termín 27.09.2015, nový termín 
17.05.2015 Praha 
KVP s KV původní termín 25.04.2015, nový termín 16.05.2015 Praha 
 
 
VK doporučuje ke schválení. 

 
 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.    
        
         Zapsala: Fialová 

 
 


