Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 06.09. 2018
(návrh pro projednání P ČMKU)
Přítomni: K. Seidlová, Z. Jílková
Omluvena: R. Cepková

Kontrola zápisu z minulého jednání
ad 4) z 05.04.18 Seznam povinných údajů do posudkového listu
P ČMKU pověřilo VK sestavením seznamu povinných údajů do posudkového listu a
zvážila možnost výhledového zrušení karet čekatelství a 3. kopie posudků.
VK doporučuje, aby posudkové listy obsahovaly následující povinné údaje: název a
typ výstavy, datum, katalogové číslo psa, plemeno, jméno psa, číslo zápisu, pohlaví, třídu,
datum narození, jméno majitele, výstavní posudek/popis, ocenění (známky, tituly a
čekatelství), jméno a podpis rozhodčího.
VK navrhuje zrušení karet čekatelství a 3. kopie posudků s platností od 01.01.2019,
vše však v závislosti na možnostech kontroly ze strany programu Dogoffice.

ad 8) z 05.04.18 Reciproční dohody pro vydávání šampionů
VK po dohodě se sekretariátem navrhuje obeslat všechny státy, se kterými má ČMKU
uzavřené reciproční dohody, s žádostí o vyjádření k současně platným recipročním dohodám
pro vydávání titulů šampionů. VK navrhuje stanovit termín dodání všech vyjádření zemí do
konce listopadu 2018. Současně byla VK informována vystavovateli, že v posledních měsících
se objevilo více případů, kdy nebyla reciproční dohoda akceptovaná a šampion dané země
nebyl udělen.

1) Podnět Klubu chovatelů Bichon a poil frisé z.s. (KCHBPF) týkající se uznání titulu res. CAJC
Výstavní referentka KCHBPF se obrátila na VK s návrhem uznání titulu res. CAJC. Jako
důvod uvádí, že mladí jedinci se ve třídě mladých vystavují poměrně dlouhé časové období,
tudíž se v kruhu setkávají s jedinci, kteří již titul Junior šampion mají přiznaný a s ohledem na
věk se nemohou přihlásit do jiné třídy. Z tohoto důvodu někteří majitelé s mladými psy na
výstavy nejezdí.
VK se zaslaným návrhem zabývala a neshledala žádost jako opodstatněnou, vzhledem
k tomu, že Junior šampion neopravňuje k zařazení do třídy šampionů.

2) Žádost KCHBO, z. s. o povolení zadávat tituly FMBB Světový vítěz, FMBB Světový vítěz
mladých a veteránů
VK obdržela žádost od KCHBO, z. s. o akceptování titulů FMBB Světový vítěz, FMBB
Světový vítěz mladých a veteránů při Klubové výstavě konané dne 11.05.2019. Klub přikládá

pověření od FMBB (Féderation Mondiale du Berger Belge) a oznámení akce na ČMKU z roku
2016. Chybí však potvrzení nebo oficiální žádost o schválení požadované akce.
VK žádost projednala a konstatovala, že o výše uvedenou výstavu nebylo oficiálně
zažádáno a doporučuje postupovat jako v předchozích žádostech, a to, aby KCHBO, z. s. zaslal
oficiální žádost o pořádání Světové výstavy FMBB. V současně době VK nedoporučuje
uvedené tituly ke schválení.

3) Žádost Klubu slovenského kopova, z. s. o pořádání II. Evropské výstavy slovenských kopovů
VK byla zaslána žádost od Klubu slovenského kopova, z. s. o pořádání II. Evropské
výstavy slovenských kopovů dne 15.06.2019 - Hranice na Moravě. Klub zaslal vyjádření
předsedy slovenského Klubu chovateľov slovenských kopovov, který souhlasí s pořádáním EV
v ČR a zároveň potvrzuje, že okolní státy o pořádání EV nepožádaly.
VK doporučuje postupovat jako v předchozích případech, a to obeslat okolní státy
s dotazem, zda nebude tato výstava pořádána v okolních státech.

4) Žádost Klubu chovatelů československého vlčáka o schválení pořádání XXIII. Evropské
výstavy československého vlčáka
Klub chovatelů československého vlčáka se obrátil na VK se žádostí o schválení
pořádání XXIII. Evropské výstavy československého vlčáka dne 04.08.2019 v Horkách na
Moravě. Dle sdělení by se výstava měla konat ve spolupráci s Klubom chovateľov vlčiaka v SR,
součástí přílohy je vzor této smlouvy, která nebyla prozatím podepsána.
VK doporučuje postupovat jako v předchozích případech, a to doložit souhlas země
původu a obeslat okolní státy s dotazem, zda nebude tato výstava pořádána v okolních
státech.

5) Stížnost týkající se napadení psem plemene beauceron
VK byla doručena stížnost na napadení psem plemene beauceron - Ace Negrura de la
Noche, ke kterému došlo dne 30.09.2017. Stěžovatelka utrpěla středně těžké zranění
v oblasti obličeje (foto přiloženo), má trvalé následky a psychické následky si ponese po
zbytek života. Dle sdělení pes již napadl opakovaně i samotnou majitelku, která se psa bojí a
nemá ho zcela pod kontrolou. I přes výše uvedené se pes stále účastní výstav, naposledy byl
vystavován na klubové výstavě dne 04.08.2018 v Milíně ve třídě veteránů.
VK konstatuje, že vzhledem k tomu, že k nešťastné záležitosti, dle ústního sdělení
nedošlo na žádné kynologické akci, nemá VK pravomoc se případem zabývat. VK doporučuje
stěžovatelce obrátit se na příslušný chovatelský klub.

6) Výstavní kalendář 2019
a) U klubů pro stejné plemeno, kde nedošlo k dohodě ve věci pořádání SVP s CAC,
doporučuje VK následovně:
-

americký stafordšírský teriér – letos pořádal KCHMPP, v roce 2019 bude pořádat Klub
amerických stafordšírských teriérů

-

italský corso pes – letos i v roce 2017 pořádal Moloss club, z. s., Českomoravský klub cane
corso žádost nezaslal, v roce 2019 bude pořádat Klub chovatelů málopočetných dogovitých
plemen psů

-

český teriér - letos pořádal Klub chovatelů teriérů, v roce 2019 bude pořádat klub chovatelů
českých teriérů, z. s.

-

český strakatý pes – letos pořádal KCHMPP, v roce 2019 bude pořádat Spolek českého
strakatého psa, z. s.

-

Irish Glen of Imaal teriér – letos pořádal KCHMPP, v roce 2019 bude pořádat Klub chovatelů
teriérů

-

king Charles španěl – letos pořádal King Charles spaniel klub, z. s., v roce 2017 pořádal Klub
chovatelů Kavalír a King Charles španělů, v roce 2019 bude pořádat KCHMPP

-

louisianský leopardí pes – letos pořádal KCHMPP, v roce 2019 bude pořádat Catahoula club,
z. s.

-

miniaturní bulteriér – letos pořádal KCHMPP, v roce 2019 bude pořádat Klub anglického bull
terriera

-

malý kontinentální španěl – letos pořádal Klub malého kontinentálního španěla z. s., v roce
2017 pořádal Exotic club, v roce 2019 bude pořádat KCHMPP

-

pekingský palácový psík – letos pořádal Klub pekingských palácových psíků, spolek, v roce
2017 pořádal Interclub Orient pekinéz japan-chin, z. s., v roce 2019 bude pořádat Pekinéz
klub, z. s.

-

pyrenejský mastin – letos pořádal KCHMPP, v roce 2019 bude pořádat Moloss klub, z. s.

-

shiba inu – letos pořádal KCHMPP, v roce 2019 bude pořádat Shiba klub ČR z. s.,

-

shih-tzu – letos pořádal KCHMPP, v roce 2017 pořádal Shih-tzu klub Evropa, z. s., v roce 2019
bude pořádat Shih-tzu klub ČR

-

středoasijský pastevecký pes – letos pořádal Klub ruských a asijských ovčáckých psů, v roce
2017 pořádal Moloss klub, z. s. , v roce 2019 bude pořádat Klub chovatelů málopočetných
dogovitých plemen psů

-

tibetská doga – letos pořádal KCHMPP, v roce 2019 bude pořádat Klub tibetské dogy ČR, z. s.

b) Klub chovatelů bišonků, z. s. podal návrhy klubových akcí pro rok 2019, kde žádá pro
plemeno ruská barevná bolonka o dvě výstavy se zadáním CAC v jednom dni: 21.09.2019
od 10. hodin KVP bez KV a od 14:00 speciální výstava Pořádání klubové a speciální
výstavy v jednom dni je možné pouze za předpokladu, že se jedná o klubovou speciální

výstavu a takovém případě je ale možné zadávat čekatelství českých šampionátů (CAJC,
CAC, r. CAC) v každé třídě pouze 1x, viz Výstavní řád ČMKU článek III odstavec e).
VK doporučuje povolit výstavu pouze za těchto předpokladů.

c) VK prověřila navrhované termíny klubových akcí a došla k závěru, že ve třech případech
se datum shoduje s chráněným termínem NVP. Jedná se o Samojed klub – SVP dne
07.04.2019, Rottweiler klub ČR - SVP 07.04.2019 a Český klub chovatelů alpského brakýře
jezevčíkovité, z. s. – SVP 07.09.2018. VK nedoporučuje tyto akce ke schválení a tímto žádá
kluby o stanovení nových termínů výše uvedených akcí.

d) VK doporučuje ke schválení výstavní kalendář pro rok 2019 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 2018.

7) Podnět týkající se uspořádání plemen v kruhu
VK obdržela na vědomí sdělení týkající se nesourodosti plemen umístěných do
jednotlivých kruhů na MVP v Mladé Boleslavi. VK konstatovala, že uspořádání plemen
v kruzích je v kompetenci pořadatele, avšak zpravidla se přihlíží k sourodosti plemen
umístěných do jednotlivých kruhů. V souvislosti s pověřením VK vyzývá pořadatele výstavy,
aby dodal porovnání rozhodčích v propozicích se skutečným stavem na výstavě. Tato příloha
nebyla odevzdána.

8) Žádost o odebrání CAC
VK obdržela žádost od Klubu Anglického Bull Terriera z.s. týkající se odebrání
čekatelství CAC uděleného ve třídě vítězů na Klubové výstavě bez KV konané dne 21.07.2018
v Brně. Dle sdělení došlo k pochybení zpracovatele přihlášek a jedinec byl do třídy vítězů
zařazen neoprávněné - nesplňoval podmínky pro zařazení do uvedené třídy. Klub tímto žádá
o odebrání čekatelství CAC psovi s katalogovým číslem 104 a možnost zadání čekatelství CAC
druhému v pořadí, a to psovi s katalogovým číslem 105 (r. CAC).
VK doporučuje odebrání čekatelství CAC katalogovému číslu 104 a převedení na
jedince s r. CAC s katalogovým číslem 105.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Fialová

