Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 16. 11. 2016
(návrh pro projednání P ČMKU)
Přítomni: K. Seidlová, R. Cepková, Z. Jílková
Kontrola zápisu z minulého jednání
ad 7) z 16.03.2016 Porušení Výstavního řádu ČMKU
Dle sdělení došlo na Klubové výstavě Staffordshire Bull terrier Clubu, z.s., dne 20. 02.
2016 k porušení Výstavního řádu ČMKU článek 13. odstavec n) – Pořadatel nesmí pověřit
osobu, která bude vystavovat před posuzováním péčí o rozhodčího. Dále došlo k porušení
článku 15 bodu e) Protestní komise je z pravidla tříčlenná: je tvořena hlavním rozhodčím,
ředitelem výstavy a jedním z rozhodčích. VK doporučila pozvat zástupce klubu k projednání a
prozatím nedoporučila schválení klubových akcí pro rok 2017. Jednání se uskutečnilo
27.10.2016. Klub popřel všechny body zaslané stížnosti. Na závěr jednání bylo klubu
doporučeno doložit nejpozději do konce téhož týdne vyjádření rozhodčího a
fotodokumentaci. Klub slíbené poklady doložil, rozhodčí osvětlil, že nebyl někým ovlivněn.
Vzhledem k výše uvedenému VK doporučuje P ČMKU výstavy navrhované klubem pro rok
2017 ke schválení, dále VK navrhuje, aby se vybrané výstavy zúčastnil zástupce VK.
Staffordshire Bull terrier Clubu, z.s. zaslal žádost o možnost pořádat klubovou výstavu
jako dvoudenní, vzhledem k počtu přihlášených psů více jak 350 psů a současně dodržení
kvality výstavy. Tento návrh není v rozporu s Výstavním řádem proto VK doporučuje ke
schválení.

ad 3) z 02.09. 2016 Stížnost vystavovatele na odmítnutí přihlášky
VK obdržela stížnost zahraničního vystavovatele na nepřijetí na výstavu pořádanou
Klubem anglického bullteriéra dne 23. 07. 2016. VK oslovila klub s žádostí o doložení
komunikace s vystavovatelem, týkající se odmítnutí přihlášek. Klub sdělil, že k pochybení
došlo a výbor záležitost řešil. Ředitelka výstavy z postu odstoupila, výbor se vystavovateli
omluvil, ze soukromého účtu byly uhrazeny cestovní výdaje a jako kompenzace mu byla
nabídnuta další klubová výstava zdarma. Celá záležitost byla řešena měsíc po výstavě. Na
základě vyjádření klubu považuje VK případ za uzavřený. VK navrhuje současně informovat
zahraničního vystavovatele o uzavření celé situace.

1) Dodatečné žádosti o klubové a speciální výstav na rok 2017
VK obdržela dodatečné žádosti o klubové a speciální výstavy na rok 2017 od
následujících klubů: Klub chovatelů špiců, z.s. ,Klub krátkosrstý ohař se sídlem v Brně,
Českomoravský klub cane corso, Eurasier klub o.s., Akita Inu Czech Club z. s., Klub chovatelů
belgických ovčáků v českých zemích z.s. a Akita Inu Czech Club z.s.
Klub chovatelů belgických ovčáků v českých zemích z.s. a Akita Inu Czech Club z.s.
žádají o speciální výstavy pro plemena, která jsou zastřešena v dalším klubu, speciální
výstava pro plemeno australský ovčák a akita inu byla již přidělena Klubu málopočetných
plemen psů, který žádost o pořádání zaslal v řádném termínu. VK tedy SVP výše uvedeným

klubům nedoporučuje ke schválení. VK doporučuje výše uvedené výstavy na rok 2017 ke
schválení, za předpokladu, že v následujícím roce nebude výše uvedeným klubům povolena
KVP bez KV.
2) Žádost o změnu typu výstavy
Klub chovatelů malého kontinentálního španěla ČR žádal na rok 2017 o SVP. Plemeno
malý kontinentální španěl je však zastřešeno ve více klubech a v letošním roce byla SVP
v rámci pravidelného střídání při pořádání SVP přidělena Exotic klubu. Klub chovatelů
malého kontinentálního španěla ČR žádá VK o změnu typu výstav z SVP na 3. KVP bez KV,
výstava by se měla konat 18.06.2017 v Chlumci nad Cidlinou. VK doporučuje ke schválení.
3) Speciální výstava Německých krátkosrstých ohařů
Kluby sdružující plemeno si navrhly 3 klubové výstavy s CAC, bohužel nikdo nenavrhl
pořádání speciální výstavy. Dle Výstavního řádu ČMKU kluby mohou pořádat 3. KVP bez KV
za předpokladu, že klub pro dané plemeno nepořádá SVP, v roce 2017 o SVP nikdo nežádal.
VK požádalo kluby, aby se dohodly, který z klubů bude pořádat SVP. Ani jeden z klubů nemá
zájem o pořádání Speciální výstavy, avšak trvají na pořádání 3. KVP bez KV.
VK navrhuje znovu oslovit kluby s vysvětlením celé situace a současně doporučením o
domluvě mezi kluby o pořádání SVP.
4) Oblastní a krajské výstavy pro rok 2017
VK projednala předložené žádosti o krajské a oblastní výstavy pro rok 2017.
Dle dostupných počtů přihlášených psů byl zpracován podrobný přehled všech výstav.
VK doporučuje ke schválení doložené žádosti o oblastní a krajské výstavy pro rok
2017 a ponechává P ČMKU ke zvážení, jak přistupovat ke krajským výstavám zaměřeným
pouze na určité skupiny plemen, které nesplnily minimální počet přihlášených jedinců,
konkrétně Chomutov – Červený Hrádek (pouze lovecká plemena) a Kolín (pouze chrti).

5) Porovnání rozhodčích v propozicích se skutečným stavem posuzujících rozhodčích na MVP
a NVP
VK projednala doložená porovnání rozhodčích z národních a mezinárodních výstav.
Povinnost předložit porovnání rozhodčích v propozicích se skutečným stavem na výstavě je
zakotvena v pověření k uspořádání NVP a MVP v bodě č. 23, přesto pořadatele NVP a MVP
porovnání rozhodčích nedokládají. VK neobdržela porovnání rozhodčích od následujících
výstav: 2x MVP České Budějovice – jaro, podzim, MVP Praha, Double CACIB Praha, NVP
Ostrava, NVP Mladá Boleslav, MVP Mladá Boleslav.
VK navrhuje oslovit všechny pořadatele výstav s výzvou o doložení chybějících
materiálů, a to nejpozději do 15. 12. 2016.

6) Pověření pro pořádání MVP a NVP
VK doporučuje doplnit do pověření výstav bod 21) v případě využití programu
dogoffice možnost dodání výsledků ve formátu PDF.

7) Reprezentanti v soutěži JH
V soutěži Nejlepší mladý vystavovatel v roce 2016 získala nejvíce bodů Bára Flídrová,
druhý největší počet bodů získala Anna Nováková a třetí nejvyšší počet bodů získala Lucie
Běhalová. Na základě návrhu VK ze dne 16.06.2016 P ČMKU dne 28.06.2016 schválilo změny
při výběru reprezentantů v JH. Vítěz s nejvyšším počtem bodů si sám zvolí výstavu, na které
bude ČR reprezentovat (Crufts, WDS nebo EDS). Druhý reprezentant si zvolí ze dvou zbylých
lokalit a třetí reprezentant bude mít výstavu přidělenou. VK doporučuje oslovit výše
uvedené Junior handlery s dotazem na volbu výstavy.
8) Zápisy z kontrol výstav pořádaných klubem
Zápisy jsou přiloženy jako příloha tohoto zápisu.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Fialová

