
Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 04. 12. 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 

 Záležitost týkající se nevybíravého slovního napadení rozhodčího vystavovatelkou na NVP v 

Ostravě 08.04. - 09.04.2017. VK konstatovala, že byl porušen Výstavní řád článek 14 bod 9, došlo 

k neetickému chování a byly použity vulgarity vůči rozhodčímu. VK navrhla P ČMKU udělit zákaz 

vystavování paní Janě Mikula a panu Jaroslavu Mikulovi na výstavách ČMKU po dobu jednoho roku, 

návrh byl dne 23.06.2017 schválen. Následně 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. Z důvodu omluvy manželů Mikulových byla schůzka zrušena. Na základě 

vyjádření posuzujícího rozhodčího, který sdělil, že případ se týkal pouze majitelky psa nikoli jejího 

manžela, P ČMKU na svém zasedání dne 06.10.2017 revokovalo své původní rozhodnutí a zrušilo 

postih pro pana Mikulu. VK konstatovala, že případ považuje za uzavřený. 

 

ad 6) Speciální výstava - Pannonia klub 

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 doporučila 

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

klubu. Pannonia klub zaslal vyjádření, kde uvádí, že vznikla domluva s KCHMPP o zastřešení plemene 

Jihovýchodoevropský ovčák – Bucovina. Bohužel ČMKU do dnešního dne neobdržela žádné vyjádření 

od KCHMPP. VK trvá na svém původním doporučení. Dokud ČMKU neobdrží žádost o přeřazení výše 

uvedeného plemene, nelze schválit žádost Pannonia klubu.  

 

1) Žádost BCCCZ o pořádání středoevropské výstavy 

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

klub informovala o podmínce doložení souhlasů okolních států. VK již na minulém zasedání 

doporučila výstavu ke schválení po doložení souhlasů okolních států. BCCCZ nyní potřebné 

souhlasy zaslal.  

Vzhledem k tomu, že klubu již byla schválena žádost o pořádání třech výstav se 

zadáním CAC v roce 2018. VK navrhuje dodržet výše uvedený počet a středoevropskou 

výstavu pořádat v již stanoveném a schváleném termínu, případně jednu již schválenou 

výstavu zrušit. VK doporučuje, aby BCCCZ informoval, která z výstav bude nahrazena. VK 

upozorňuje, že navrhovaný termín 01.09.2017 je zároveň termínem NVP v Olomouci. 

 

 

 

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


 

 

 

2) Žádost Boxer Klubu ČR o pořádání středoevropské výstavy boxerů 

 

VK obdržela žádost Boxer klubu ČR o souhlas s pořádáním středoevropské výstavy boxerů, 

klub uvádí, že pořádání této výstavy bylo Boxer klubu ČR pro rok 2018 přiděleno. Výstava by 

se měla konat 02.09.2018 v Otěšicích.  

VK doporučuje postupovat, jako v předchozích případech a to doložit souhlasy 

okolních států – Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, nebo souhlas nadnárodní organizace 

daného plemene. V případě, že bude splněno předchozí doporučení, VK navrhuje výstavu 

pořádat již ve schváleném termínu klubových akcí pro rok 2018 a dodržet počet třech výstav 

se zadáním CAC. VK upozorňuje, že navrhovaný termín 02.09.2018 je zároveň termínem NVP 

v Olomouci. Žádost byla doručena již po řádném schválení NVP Olomouc. 

 

 

3) Neuhrazené výstavní poplatky 

 

VK obdržela podnět týkající se neuhrazených výstavních poplatků na krajskou výstavu 

v Lounech dne 10.09.2017. Pořadatel uvedl, že vystavovatelka K. Kunová byla kontaktována 

ohledně neuhrazených výstavních poplatků a sdělila, že platbu uskutečnila a obratem pošle 

doklad, což se však nestalo, vystavovatelka se na výstavu nakonec nedostavila. Pořadatel 

uvádí, že podobná situace se opakovala i na dalších výstavách.  

VK oslovila pořadatele výstav, stejný případ se opakoval na NVP v Brně  

23. – 24.09. 2017 a krajské výstavě v Martiněvsi 28.09.2017.  

VK doložené materiály projednala a konstatovala, že potvrzení platby doložené k přihláškám 

na NVP Brno bylo potvrzeno přiloženým bankovním potvrzením, avšak finanční částka nikdy 

nebyla připsána na účet pořadatele.  

VK doporučuje oslovit ostatní pořadatele výstav s žádostí o překontrolování plateb na 

výše uvedené jméno vystavovatelky.  

VK tímto konstatuje, že došlo k porušení Výstavního řádu ČMKU článku 14 bodu b) povinnost 

vystavovatele. VK navrhuje zákaz vystavování K. Kunové po dobu dvou let, počínaje datem 

uhrazení posledního výstavního poplatku.  

 

4) Stížnost na pracovníky kruhu na MVP v Mladé Boleslavi 13.08.2017 

 

Na VK se obrátila vystavovatelka, která se účastnila výše uvedené výstavy. Podnět se 

týká vydaný desek s výsledkem posuzování jiné osobě, než je majitel psa. Dle sdělení byly 

desky vydány osobě, vystavovatelce zcela neznámé, navíc personál kruhu neznal ani jméno 

dotyčného, kterému byly desky vydány. Vystavovatelka se tedy dotazuje VK zda je možné 

vydání výstavního hodnocení jiné osobě než majitel jedince. 

VK doporučuje pořadateli výstavy lépe proškolit personál v kruhu. 

 

5) Stížnost na porušení Výstavního řádu ČMKU 

VK obdržela podnět týkající se porušení Výstavního řádu na klubové výstavě dne 

21.10.2017. Majitelka přihlášených psů uvedla před začátkem posuzování, že dva její psi 

nenastupují. Posuzování začalo psy přihlášenými do mezitřídy. Po skončení posuzování 



plemene nastoupila do kruhu výše uvedená majitelka psů, rozhodčí psy posoudil a zadal psovi 

čekatelství CAJC a feně V3, čímž došlo k porušení Výstavního řádu čl. 9, bod g). Dle sdělení 

byla majitelka dodatečně posouzených psů po celou dobu posuzování přítomna u kruhu. Dle 

sdělení došlo též k porušení čl. 14, kdy vystavovatel má povinnost dostavit se včas do kruhu. 

Podání protestu na výstavě nebylo možné, protože nikdo z přítomných netušil, že probíhá 

individuální posuzování se zadáním titulů. O udělení výše uvedeného hodnocení se 

dotazovatelka dozvěděla až z webových stránek majitelky psů.  

VK doporučuje požádat rozhodčího a pořadatele výstavy o písemné vyjádření k výše 

uvedenému.  

 

6) Dodatečné žádosti o výstavy na rok 2018 

 

Yorkshire terrier klub chovatelů a jeho přátel dodatečně žádá o povolení speciální 

výstavy pro rok 2018. Klub uvedl, že se kluby zastřešující plemeno yorkšírský teriér špatně 

domluvily a speciální výstavu v následujícím roce nenavrhly. Výstava by se měla konat 

04.08.2018 na Kladně. 

 

Českomoravský klub cane corso zaslal dodatečnou žádost o pořádání KVP s KV dne 

25.8.2018. 

 

VK doporučuje výše uvedené výstavy ke schválení za předpokladu, že v roce 2019 

nebude klubům povolena KVP bez KV. 

 

 

7) Výsledky soutěže JH 

 

V soutěži Nejlepší mladý vystavovatel v roce 2017 získala nejvíce bodů Bára Flídrová, 

druhý největší počet bodů získala Lucie Běhalová a třetí nejvyšší počet bodů získala Agáta 

Šoltesová. Při výběru reprezentantů VK doporučuje postupovat jako v předchozím roce. 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) Oblastní a krajské výstavy na rok 2018 

 

Dle nařízení P ČMKU VK předkládá seznam oblastních a krajských výstav včetně počtu 

psů. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne některé výstavy nedoložily podklady o konání 

výstavy, které jsou zakotveny v pověření pro pořádání oblastních a krajských výstav (Zpráva 

hlavního rozhodčího, Hlášení o průběhu výstavy atd.), VK navrhuje, aby byl stanoven termín 

pro dodání těchto materiálů, a to nejpozději do 31.12.2017. V případě nedodání VK 

nedoporučuje schválení daných výstav.  

 

 

 

 



 

datum místo konání typ pořadatel 
počet přihlášených 

psů 2017 

4.3.2017 České Budějovice OV KJ ČR 366 

15.4.2017 Dražovice KV MSKS 263 

17.4.2017 Hořovice OV ČKS 
 

29.4.2017 Dětřichov u Svitav KV KCHMPP 503 

8.5.2017 Staňkov KV ČKS 554 

8.5.2017 Mladá Boleslav KV KJ ČR 923 

13.5.2017 Hradec Králové KV KJ ČR 421 

13.5.2017 Hlučín KV KJ ČR 699 

13.5.2017 Hluboká nad Vltavou KV SKK 223 

27.5.2017 Plzeň OV ČKS 225 

27.5.2017 Kutná Hora - Kačina OV ČMKJ 299 

10.6.2017 Zlín KV KJ ČR 358 

10.6.2017 Rokycany KV KJ ČR 460 

11.6.2017 Lanškroun KV KJ ČR 282 

17.6.2017 Olomouc - Náměšť na Hané OV ČMKJ 959 

18.6.2017 Benátky nad Jizerou KV ČKS 225 

6.7.2017 Kelč OV ČKS 381 

8.7.2017 Příbram OV ČKS 226 

22.7.2017 Martiněves KV Japan klub 305 

29.7.2017 Brno - Žebětín KV KJ ČR 299 

5.8.2017 Kladno KV SKK 357 

6.8.2017 Týn nad Vltavou KV KJ ČR 388 

26.8.2017 Praha 6 - kemp Džbán KV KJ ČR 
 

27.8.2017 Brno - Zetor KV MSKS 283 

3.9.2017 Dolní Benešov KV KJ ČR 289 

10.9.2017 Louny KV 
Klub malého kont. 

španěla 
385 

9.9.2017 Liberec KV KJ ČR 289 

16.9.2017 Karlovy Vary KV ČKS 292 

30.9.2017 Horní Počernice OV ČKS 180 

28.9.2017 Martiněves KV 
King Charles španěl 

klub 
331 

30.9.2017 Praha 6 - Džbán OV ČMKJ 327 

30.9.2017 Rokycany OV ČKS 178 

14.10.2017 Litoměřice KV ČKS 324 

15.10.2017 Praha - Rychety KV ČKS 207 

18.11.2017 Mladá Boleslav OV KJ ČR 477 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.    

         Zapsala: Fialová 


