
Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 14. 09. 2017 

(návrh pro projednání P ČMKU) 

Přítomni: K. Seidlová, R. Cepková, Z. Jílková 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání 

 

ad 2) Zpráva hlavního rozhodčího z NVP v Ostravě 

 VK obdržela zprávu hlavního rozhodčího z NVP v Ostravě 08.04. - 09.04.2017, kde byl popsán 

incident vystavovatele s rozhodčím, který byl nucen zastavit posuzování. Celou situaci následně řešil 

ředitel výstavy. Jednalo se o nevybíravé slovní napadení rozhodčího vystavovatelkou. K incidentu 

došlo ve výstavním kruhu, kde byli posuzováni chrti. Vystavovatelka slovně a velmi vulgárně napadala 

rozhodčího; důvodem bylo, že její pes nebyl posouzen pro nemožnost prohlídky zubů.  

VK konstatovala, že byl porušen Výstavní řád článek 14 bod 9, došlo k neetickému chování a 

byly použity vulgarity vůči rozhodčímu. VK navrhuje P ČMKU udělit zákaz vystavování paní Janě 

Mikula a panu Jaroslavu Mikulovi na výstavách ČMKU po dobu jednoho roku. 

P ČMKU obdrželo odvolání proti rozhodnutí, které na svém zasedání dne 31.08.2017 

projednalo a schválilo, že všichni zúčastnění budou pozváni k osobnímu jednání. Případ dále zůstává 

v řešení P ČMKU. 

 

ad 3) Stížnost na rozhodčího  

 VK byla zaslána stížnost na posuzování rozhodčího posuzujícího na MVP v Litoměřicích 

plemeno středoasijský pastevecký pes. Vystavovatel uvedl, že si fena před posuzováním rozřízla na 

parkovišti tlapku. Domnívá se, že rozhodčí měl fenu posoudit a do popisu uvézt, že fena kulhá pro 

zranění. Dále sdělil, že se k němu rozhodčí choval arogantně. Vystavovatel obviňuje rozhodčího, že se 

při nástupu do kruhu, když byl zapisovatelům předáván PP, podíval do PP a že neudělení titulu CAJC 

mohla být případně i nějaká averze vůči CHS, ze které fena pochází.  

VK konstatovala, že rozhodčí postupoval v souladu s Výstavním řádem článkem 5 bodem 2). 

Ostatní body VK neshledává jako opodstatněné, pravidlo posuzování shodných rozhodčích na dvou 

po sobě jdoucích výstavách Výstavní řád ČMKU neřeší. 

Vystavovatel zaslal reakci na informaci o výsledku jednání a uvedl, že stížnost nebyla správně 

pochopena. Dle sdělení se stížnost netýkala výstavního ocenění, nýbrž nevhodného chování 

rozhodčího článek 9 odst. i) a článek 9 odst. h) a současně nedostatečného popisu ve výstavním 

posudku. VK konstatovala, že posudek doložený vystavovatelem odpovídá platnému Výstavnímu 

řádu ČMKU. Posudek obsahuje zdůvodnění, z jakého důvodu nebylo možné zvíře posoudit a je tak 

v souladu s VŘ článek 5.  Řešení článku 9 bodu i) přísluší Komisi pro rozhodčí (KR), VK doporučuje 

předat tento bod k řešení KR.  

 

 

 



 

ad 4) Žádost P ČMKU ze dne 25.05.2017 

P ČMKU žádá VK, aby definovala, jaké tituly ze zahraničí jsou ekvivalentem NV, případně zda pro 

výstavy ČMKU nepoužívat pouze české tituly. 

VK na svém minulém zasedání navrhla vytvoření tabulku s ekvivalenty titulu NV. Na základě 

souhlasu P ČMKU byly požádat členské země požádány o vyjádření, jakým způsobem může být titul 

NV doložen pro zařazení jedince do třídy vítězů.  VK obdržela vyjádření pouze od některých střešních 

organizací: Itálie, Rumunsko, Slovensko a Rakousko.  Z důvodu nereagování většiny střešních 

kynologických organizací nelze tento úkol uzavřít, dle domluvy budou zaslány urgence. 

 

ad 5) Speciální výstava rotvajlerů pořádaná Rotweiler klubem  

 Dle zaslaných výsledků a sdělení klubu, na SVP konané dne 16.04.2017 nebyly zadány tituly 

BOJ a BOV. Jako důvod klub uvádí, že tituly nebyly uvedené v propozicích a nebylo nutné je tedy 

zadávat. 

VK upozornila pořadatele na dodržování Výstavního řádu ČMKU a navrhla předložení 

propozic pro další výstavu konanou pod záštitou klubu. Před následující výstavou klub předložil 

propozice ke kontrole, kontrolou bylo zjištěno, že jsou v pořádku. VK považuje záležitost za 

uzavřenou.   

 

ad 6) Speciální výstava - Pannonia klub 

Pannonia klub řádně požádal o pořádání speciální výstavy, konané při NVP v Mladé Boleslavi, 

dne 16.07.2017, kdy se plemena FCI sk. I na NVP nevystavují. V klubu je však zastřešeno plemeno 

Jihovýchodoevropský ovčák – Bucovina, které spadá do FCI sk. II, tento fakt byl při odeslání 

schvalovacího formuláře opomenut. VK navrhla P ČMKU udělit jakožto ve výjimečném případě 

výjimku. Plemeno, kterého se vystavování týká, zatím není na NVP přihlášeno. VK doporučila 

Pannonia klubu z důvodu rozdílného zařazení plemen nenavrhovat klubové akce v chráněných 

termínech NVP a MVP. 

Pannonia klub zaslal návrhy pro rok 2018 spolu s doplňujícími informacemi. Klub uvedl, že 

klubové akce budou z důvodu malého počtu účastníků pořádány při NVP, plemena, která přísluší do 

FCI skupiny II, budou z klubu vyloučena a nebudou pro ně klubové akce pořádány. VK doporučuje 

pozastavit schválení navrhovaných výstav do doby, než uvedená plemena budou zastřešena v jiném 

klubu.  

 

1) Podnět týkající se účasti kojící fena na výstavě 

VK obdržela dopis týkající se účasti feny plemene pudl na krajské výstavě konané dne 

26.08.2017 v Brně. Fena v době výstavy byla měsíc po porodu. 

VK ověřila termín porodu, který byl 24.07.2017, tudíž v době výstavy byla fena ještě kojící. 

Došlo tedy k porušení Výstavního řádu článku 12b). VK navrhuje odebrání zadaných titulů a zákaz 

vystavování feny plemene pudl  Fontenay Queen of Diamonds na výstavách ČMKU od doby schválení 

P ČMKU po dobu jednoho roku.  

http://www.cmku.cz/cz/seznam-plemen-159/426


 

2) Zákaz vystavování 

Vzhledem ke zvýšenému počtu případu porušování Výstavního řádu ČMKU žádá VK 

 P ČMKU, aby stanovilo postup při udělení zákazu vystavování: zda se bude vztahovat na 

majitele, nebo vystavovaného psa/psy. VK navrhuje, aby zákaz vystavování byl platný vždy od 

doby schválení P ČMKU. 

 

3) Žádost BCCCZ o pořádání středoevropské výstavy 

BCCCZ žádá VK o povolení středoevropské výstavy border kolii dne 01.09.2018. VK 

klub informovala o podmínce doložení souhlasů okolních států . VK byly prozatím zaslány  

pouze souhlasy dvou zemí. VK navrhuje vyčkat s doporučením ke schválení až po zaslání 

všech požadovaných souhlasů. 

 

4) klubů pro stejné plemeno, kde nedošlo k dohodě ve věci pořádání SVP s CAC, doporučuje VK 

následovně: 

 

- akita inu  - letos pořádal KCHMPP, v roce 2018 bude pořádat Akita Inu Czech klub 

 

- americká akita – letos pořádal KCHMPP, v roce 2018 bude pořádat American akita klub 

 

- americký stafordšírský teriér – letos pořádal Klub amerických stafordšírských teriérů, v roce 

2018 bude pořádat KCHMPP 

 

- argentinská doga – letos pořádal Moloss klub, v roce 2018 bude pořádat Klub chovatelů 

málopočetných dogovitých plemen psů 

 

- australský ovčák – letos pořádal KCHMPP, v roce 2018 bude pořádat Klub chovatelů 

belgických ovčáků v českých zemích, z. s. 

 

- brazilská fila – letos pořádal Klub chovatelů málopočetných dogovitých plemen psů, v roce 

2016 pořádal Moloss klub, v roce 2018 bude pořádat Fila Brasileiro club  

 

- bordeauxská doga - letos pořádal Moloss klub, v roce 2018 bude pořádat Klub chovatelů 

málopočetných dogovitých plemen psů 

 

- bullmastif - letos pořádal Moloss klub, v roce 2018 bude pořádat Klub chovatelů 

málopočetných dogovitých plemen psů 

 

- černý teriér  - letos pořádal Klub přátel černého ruského teriéra, v roce 2018 bude pořádat 

Klub chovatelů a přátel černých teriérů v ČR, z.s. 

 

- čínský chocholatý pes – letos pořádal Klub chovatelů naháčů ČR, z. s., v roce 2018 bude 

pořádat Klub chovatelů čínských chocholatých psů 

 

 



- Irish Glen of Imaal teriér – letos pořádal Klub chovatelů teriérů, v roce 2018 bude pořádat 

KCHMPP 

 

- havanský psík -  letos pořádal KCHMPP, v roce 2018 bude pořádat Klub chovatelů 

havanských psíků 

 

- chow chow -  letos pořádal Exotic klub, v roce 2018 bude pořádat Klub čau čau, spolek 

 

- king Charles španěl – letos pořádal Klub chovatelů Kavalír a King Charles španělů, v roce 2016 

pořádal  KCHMPP, v roce 2018 bude pořádat King Charles spaniel klub, z. s.  

 

- lhasa apso – letos pořádal KCHMPP, v roce bude pořádat Klub lhasa –apso ČR 

 

- neapolský mastin – letos pořádal Moloss klub, v roce 2018 bude pořádat Klub chovatelů 

málopočetných dogovitých plemen psů 

 

- malý kontinentální španěl – letos pořádal Exotic club, v roce 2016 pořádal KCHMPP, v roce 

2018 bude  pořádat Klub malého kontinentálního španěla z. s.,  

 

- polský ovčák – letos pořádal KCHMPP, v roce 2018 bude pořádat Klub polských ovčáků 

nížinných se sídlem v Praze zapsaný spolek 

 

- pyrenejský mastin – letos pořádal Moloss klub, Klub pyrenejských plemen o SVP nežádá, 

v roce 2018 bude pořádat KCHMPP 

 

- shiba inu – letos pořádal Shiba klub ČR z.s., v roce 2018 bude pořádat KCHMPP  

 

- středoasijský pastevecký pes – letos pořádal Moloss klub, v roce 2016 pořádal Klub 

chovatelů málopočetných dogovitých plemen psů, v roce 2018 bude pořádat Klub ruských a 

asijských ovčáckých psů 

 

- španělský mastin - letos pořádal Moloss klub, v roce 2018 bude pořádat Klub chovatelů 

málopočetných dogovitých plemen psů 

 

- tosa inu – letos pořádal Moloss klub, v roce 2018 bude pořádat Klub chovatelů 

málopočetných dogovitých plemen psů 

 

- velký švýcarský salašnický pes – letos pořádal KCHMPP, v roce 2018 bude pořádat Klub 

švýcarských salašnických psů, 

 

 

 

 

 



VK doporučuje ke schválení výstavní kalendář pro rok 2018, vyjma krajských a oblastních 

výstav. Vzhledem k rozhodnutí P ČMKU z 23.11.2015 (dle počtů přihlášených psů v letošním roce  

budou pro následují rok zrušeny krajské a oblastní výstavy s počtem přihlášených psů do 150) 

budou schváleny až po uzavření roku 2017. 

 

5) Akita Inu Czech club podal žádost o KVP bez KV v roce 2018, i když v roce 2016 byly návrhy 

klubových akcí doloženy po termínu a schváleny pouze za předpokladu, že pro rok 2018 

nebude schválena KVP bez KV.  VK doporučuje ke schválení KVP s KV dne 15.09.2018 v Plzni a 

SVP dne 14.04.2018 též v Praze - Bráníku. 

 

Termín příštího zasedání 14.12.2017 od 9 hodin. 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.    

         Zapsala: Fialová 

  


