
Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 06.09. 2019 

(návrh pro projednání P ČMKU) 

Přítomni: K. Seidlová, D. Smékal, K. Boleslavová 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání (10.12.2018) 

 

1) Žádost o vysvětlení pojmu „klubový vítěz“ 

Rozhodčí T. M. se obrátil na VK s žádostí o specifikaci titulu klubový vítěz ve 

Výstavním řádu ČMKU. Pan rozhodčí se domnívá, že v chovatelském klubu došlo ke špatnému 

výkladu VŘ ČMKU. Chovatelský klub zadává titul Klubový vítěz, až po zadání titulu BOB. Dále 

pak doporučuje, aby byl do VŘ ČMKU doplněn text, který bude jasně specifikovat, že titul 

Klubový vítěz je zadáván psovi a feně v každém plemeni. 

VK konstatuje, že vysvětlení pojmu je přesně specifikováno ve VŘ, článek 6 – Tituly, 

bod C, kde je velmi konkrétně uvedeno, že udělení a podmínky udělení titulu Klubový vítěz, 

jsou plně v kompetenci daného chovatelské klubu. Dále je pak nutné konstatovat, že k 

případnému doplnění, či snad opravě textace VŘ ČMKU, byly vyzvány chovatelské klubu a bylo 

možno zaslat návrhy do stanoveného termínu. VK by ráda poznamenala, že nahrazení za 

navrhovaný titul – Vítěz klubové výstavy nelze, protože tento titul neexistuje a není možno jej 

oficiálně používat.  

 

2) Podněty týkající se MVP v Litoměřicích dne 18. – 19.05.2019 

 

a) Na VK se obrátila vystavovatelka feny plemene italský corso pes. Fena byla vystavována 

ve třídě mladých, a přesto od polského rozhodčího získala hodnocení VN1, které 

odpovídá třídě dorostu. Doloženy jsou materiály (kniha rozhodčího a posudek), které 

chybně zadané hodnocení potvrzují. 

VK navrhuje odebrání titulů výše uvedené feně plemene italský corso pes. Vzhledem 

k tomu, že se nejedná o pochybení ze strany vystavovatele VK navrhuje P ČMKU, aby 

došlo k vrácení výstavního poplatku a dále byla ze strany pořadatele majitelce feny 

umožněna možnost přihlášení na další výstavu zdarma.  

 

b) VK obdržela podnět týkající se nesrovnalosti ve výsledcích u plemene shih-tzu ve třídě 

mladých. Vystavovatelka uvádí, že její pes obdržel hodnocení CAJC, BOJ a BOB, uvedené 

hodnocení doložila posudkem. Na stránkách výstavy je však uvedeno hodnocení CAJC, 

BOS, které dle sdělení získala mladá fena. Na základě obdrženého hodnocení se 

vystavovatelka se psem zúčastnila závěrečných soutěží, kde získal Junior BIG IX a 4. místo 

v soutěži BIG IX ve výsledcích soutěží je uvedena správně.  

 

VK požádala pořadatele o zaslání kopii posudků, případ bude dořešen na příštím 

zasedání. 



c) ČMKU obdržela podnět týkající se chybně přeřazeného psa plemene bordeauxská doga 

Milivoye from House Parrot do mezitřídy. Na základě podnětu byl vznesen dotaz na 

pořadatele, který se vyjádřil následovně: majitel psa přihlásil do mezitřídy, pořadatel dle 

věku psa přeřadil do třídy otevřené (takto je uveden i v katalogu). V den výstavy se 

majitel dostavil do výstavní kanceláře s tím, že jeho pes byl chybně zařazen, výstavní 

kancelář ověřila třídu, do které se vystavovatel hlásil a přeřadila jej do mezitřídy, datum 

narození bohužel ověřeno nebylo. Chybně zařazený pes obdržel hodnocení  V1, CAC.  

 

VK doporučuje odebrání titulů výše uvedenému psovi – Milivoye from House Parrot, 

plemene bordeauxská doga.  

 

VK navrhuje P ČMKU, aby došlo k jednání s pořadatelem výstavy v Litoměřicích. 

Množství stížností po každé výstavě v Litoměřicích je neúnosné. Ve většině případů se 

jedná o naprosté pochybení ze strany pořadatele výstavy. VK konstatuje, že ze své strany 

již realizovala dvě jednání s pořadatelem výstavy a situace se nezlepšila. Doporučujeme 

tedy jednání se zástupci P ČMKU.  

 P ČMKU 11.10.2019 NESCHVÁLILO VÝŠE UVEDENÉ. 

 

3) Žádost o prošetření přihlášení na klubovou výstavu Akita Inu Czech Clubu 

Na VK se obrátila vystavovatelka se žádostí o prošetření postupu klubu při příjmu 

přihlášek. Vystavovatelka se prostřednictvím programu dogoffice přihlásila na klubovou 

výstavu Akita Inu Czech Clubu, která se konala 29.06.2019. Výstavní referentka jí 

prostřednictvím emailu požádala, aby do programu dogoffice nahrála kopii PP, kde by byla 

patrná česká zápisová čísla psů. Vystavovatelka odpověděla, že požadavek splní a vložila tedy 

kopie PP s českými zápisovými dle požadavků klubu. Po uzávěrce obdržela email se sdělením, 

že psi nejsou na výstavu přijati z důvodu nedoložení kopii PP. Klub vystavovatelku nařkl ze lži, 

i přesto, že ona požadavek splnila. Obrátila se tedy na ČMKU, kde ji byla vysvětlena 

funkcionalita programu (dodatečná změna v profilu psa se po uzavření přihlášky nezobrazí), 

veškeré materiály je třeba zasílat pořadateli prostřednictvím emailu. Vystavovatelka se cítí 

klubem poškozena nejen z důvodu nařčení ze lži ale též, že výše uvedená výstava byla 

poslední možností pro splnění podmínek pro udělení klubového junior šampiona pro její 

fenu, která má nasbírané všechny potřebné body.  

VK navrhuje, aby byla oslovena i druhá strana, tedy chovatelský klub k oficiálnímu 

vyjádření. Do doby zveřejnění zápisu, došlo k rozšíření stížnosti i ze strany chovatelského klubu 

na uvedenou vystavovatelku. Vyjádření klubu k prvnímu bodu se zdá VK jako nezbytné pro 

uzavření zaslané stížnosti.  

 

4) Dotaz týkající se spolupořádání výstavy spolkem, který není členem ČMKU 

VK obdržela podnět týkající se spolupořádání výstavy pod hlavičkou ČMKU spolkem 

Akita Ken, který není ČMKU zastřešen.  

VK konstatuje, že spolek s názvem Akita Ken, není platným členem ČMKU. Není tedy 

možné, aby spolek organizoval výstavu pod záštitou ČMKU. Výstava i přes svoji neplatnost 

probíhala, dle VŘ ČMKU, a byli zde zadávány ocenění. VK tedy doporučuje P ČMKU, aby bylo 

oficiálně oznámeno, že výstava nebyla pod záštitou ČMKU a zapsané tituly v PP jedinců nejsou 

platné. Celá záležitost byla chovatelským klubem také zaslána k rukám DR ČMKU.  



 

5) Stížnost na napadení psa volně pobíhajícím psem na výstavě 

Wolfhound klub (WDK) zaslal stížnost popisující případ napadení mladého psa volně 

pobíhajícím psem, celá událost se odehrála na klubové výstavě WDK dne 01.06.2019 

v Náměšti nad Oslavou.  Dle sdělení klubu byl případ předán kárné komisi, neboť byly 

porušeny propozice výstavy. Mladý pes měl po útoku natržené ucho, které bylo na místě 

ošetřeno. Majitelka psa, který dle sdělení „zaútočil“ věnovala majitelce poškozeného psa 

granule, které na výstavě vyhrála. Případ byl pak dále řešen přes pojistku, kde byla částka za 

granule vykalkulována a odečtena od celkové finanční částky. Majitelka napadeného psa 

chtěla případ řešit bez potíží, ale tento krok považuje za výsměch. 

VK konstatuje, že se jedná o spor, který jí nepřísluší řešit. Majitelka má možnost 

situaci řešit občanskoprávní cestou. VK doporučuje pořadateli, aby při dalších případných 

pochybení byl podán oficiální protest a celá situace byla řádně zaznamenána.  

 

6) Soutěž Junior handling 

VK byla zaslaná stížnost na podjatost rozhodčích při posuzování Junior handlera 

 T. K. Konkrétně se jedná o výstavu v Mladé Boleslavi, kde došlo i přes několik pochybení 

mladého vystavovatele k vítězství v dané kategorii. Současně stížnost uvádí, že je ze strany 

konkrétní rozhodčí JH manipulováno s výsledky, vzhledem k rodinnému příslušenství 

k vystavovateli.  

VK konstatuje, že nedošlo k porušení VŘ ČMKU. Posouzení soutěže Junior handling je 

plně v kompetenci každého daného rozhodčího. Je však na zvážení KR ČMKU, zda posuzování 

soutěže Junior handling je v souladu s kodexem rozhodčího, pokud je v dané soutěži rodinný 

příslušník. Soutěž je hodnocena dle ročních bodů a nabízí se zde možný střet zájmů. 

 P ČMKU 11.10.2019 NESCHVÁLILO VÝŠE UVEDENÉ. 

  

7) Přihlášení psů plemene boerboel bez PP FCI na MVP v Mladé Boleslavi 

 

Moloss Club CZ zastřešující plemeno boerboel zaslal sdělení, že na MVP v Mladé 

Boleslavi 24.08.2019 byli přihlášeni 3 jedinci bez PP FCI, konkrétně se jednalo o kat. č. 

1813,1814 a 1822, všichni přihlášeni do třídy mladých. Všichni jedinci poházejí z chovatelské 

stanice Ballotada, která má od roku 2015 zastavené zápisy vrhů na dobu 10 let (P ČMKU 

22.10.2015).  I přes tento zákaz dále odchovává štěňata pod organizací nezastřešenou FCI. 

Moloss Club CZ žádá o zákaz vystavování i předvádění psů na všech českých výstavách 

pro chovatelku M. M. z důvodu nerespektování a porušování Zápisního řádu ČMKU, 

Výstavního řádu ČMKU i Chovatelského řádu FCI. 

VK doporučuje P ČMKU, aby byl vydán zákaz vystavování na jméno uvedené 

chovatelky/ vystavovatelky. V případě schválení P ČMKU považuje VK za nutné obeslání všech 

organizátorů výstav pod záštitou ČMKU. Dále pak doporučuje oslovení pořadatele výstavy 

v Mladé Boleslavi, o doložení materiálů, na jejichž základě byli jedinci na výstavu přijati. VK 

dále doporučuje odebrání všech titulů, které uvedení jedinci na výstavě získali. 

 



8) Porušení Výstavního řádu článku 12 bodu b) 

VK byly zaslány 2 podněty týkající se porušení Výstavního řádu článku 12 bodu b) 

konkrétně účasti fen v druhé polovině březosti na výstavě, v obou případech se jedná o 

plemeno australský ovčák. Součástí podnětů jsou konkrétní termíny krytí, vrhů a výstav 

včetně výsledků a počtu narozených štěňat. Vše je volně dohledatelné v oficiální databázi 

plemene a ve výsledcích na stránkách pořadatelů výstav.  Oba tyto podněty byly též zaslány 

Komisi pro chov a zdraví, která je dne 03.07.2019 projednala. 

VK konstatuje, že výše uvedeným bodem se zabývala KCHZ ČMKU, návrh byl 

jednomyslně schválen P ČMKU dne 15.08.2019.  

 

 

9) Stížnost na rozhodčí M. S. 

VK obdržela stížnost na posuzování rozhodčí M. S., která dle sdělení na MVP v Praze dne 

01.12.2018 posoudila slepého psa. Pes obdržel známku V3. Dle sdělení se rozhodčí 

vystavovatelky zeptala, proč se pes v prostoru pohybuje nejistě, vystavovatelka odvětila, že je 

prakticky slepý na PRA. Tato stížnost byla též zaslána Komisi pro rozhodčí, která ji na svém 

zasedání dne 07.08.2019 projednala. 

 

VK konstatuje, že výše uvedeným bodem se zabývala KR ČMKU. 

 

10) Dotaz týkající se čekatelství CAC ČMKU 

VK obdržela dotaz týkající se titul CAC ČMKU. Konkrétně, jak mají vystavovatelé po 

zrušení čekatelských karet tento titul dokládat, když není uveden ani na posudcích.  

 

VK konstatuje, že v Řádu pro udělování titulu "ŠAMPION ČMKU", který je přílohou VŘ 

ČMKU, se konkrétně uvádí, že je udělen na základě titulu Národní vítěz nebo CACIB. Pokud 

nelze doložit kartu čekatelství, pak je plnohodnotnou náhradou výstavní posudek.   

 

 

11) Žádost o pořádání Krajské výstavy 

VK obdržela žádost o pořádání Krajské výstavy pod záštitou Klubu pekingských 

palácových psíků z.s..  

VK nedoporučuje P ČMKU výše uvedenou žádost ke schválení, vzhledem k předchozím 

zamítnutým žádostem jiných chovatelských klubů.  

 

12) Změna termínu MVP Mladá Boleslav 

 

VK konstatuje, že P ČMKU schválilo nový termín pořádání MVP v Mladé Boleslavi  

(15. – 16. 8. 2019). VK doporučuje, aby měli uvedené kluby možnost pořádat Klubové výstavy 

ve stejných termínech: 

KCHMPP  - KVP bez KV 15.08.2020 zastřešují plemena, která se na MVP vystavují po oba dva 

dny 

Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů, zapsaný spolek – KVP s KV 15.08.2020 v 

Zákupech 



Klub krátkosrstý ohař ČR – klubová bez CAC, 15.08.2020 též v Zákupech. 

 

13) Změna termínu NVP Olomouc 

 

P ČMKU schválilo nový termín pořádání NVP v Olomouci (5. – 6. 9. 2019). VK konstatuje, že na 

základě schválení P ČMKU se bude jednat o níže uvedené výstavy, které se budou konat ve 

stejný termín, jako NVP Olomouc: 

termín místo konání typ výstavy pořadatel 

06.09.2020 Louny krajská výstava  Nord Coursing clu, z.s. - MSKS 

05.09.2020 Martiněves krajská výstava  Japan klub z.s. 

5. - 6.9.2020 Praha speciální a KVP bez KV Novofundland klub ČR 

5. - 6.9.2020 Svojetice speciální a KVP bez KV Akita Inu Czech Club 

5. - 6.9.2020 Kácov KVP s KV a speciální BCCCZ 

5. - 6.9.2020 Hálův mlýn KVP s KV a speciální 
Klub amerických stafordšírských 
teriérů, z. s.  

05.09.2020 Česká Třebová KVP bez KV 
Klub chovatelů rhodéských 
ridgebacků, z .s. 

05.09.2020 Lažánky KVP s KV  Klub českého horského psa, z. s. 

05.09.2020 Mladá Boleslav KVP s KV I. Yorkshire terrier klub 

05.09.2020 Buchlov speciální 
Českomoravský klub chovatelů 
barvářů 

05.09.2020 Dolní Morava KVP bez KV Basenji klub Bohemia, z. s.  

06.09.2020 Brno KVP s KV 
Moravskoslezský bulldog-mops 
klub, z. s. 

06.09.2020 Mohelnice KVP s KV Landseer klub ČR 

05.09.2020 
Zubří u Nového Města 
na Moravě 3. KVP bez KV 

Moravskoslezský klub chovatelů 
a přátel leonbergerů, z. s. 

 

 

12) Výstavní kalendář na rok 2020 

 

a) U klubů pro stejné plemeno, kde nedošlo k dohodě ve věci pořádání SVP s CAC, 

doporučuje VK následovně: 

- akita – letos pořádal KCHMPP, v roce 2020 bude pořádat Akita Inu Czech Club  

- americká akita - letos pořádal KCHMPP, v roce 2020 bude pořádat American akita klub, z.s.  

- anglický mastif – letos a v roce 2018 pořádal Moloss klub, z. s. , v roce 2020 bude pořádat 

Klub chovatelů málopočetných dogovitých plemen psů 

- argentinská doga -  letos pořádal Moloss klub, z. s. , v roce 2020 bude pořádat Klub chovatelů 

málopočetných dogovitých plemen psů 

- australský ovčák - letos pořádal KCHMPP, v roce 2020 bude pořádat KCHBO, z. s.  

- bordeauxská doga - letos pořádal Moloss klub, z. s. , v roce 2020 bude pořádat Klub 

chovatelů málopočetných dogovitých plemen psů 



- bullmastif - letos pořádal Moloss klub, z. s. , v roce 2020 bude pořádat Klub chovatelů 

málopočetných dogovitých plemen psů 

- český teriér  - letos pořádal Klub chovatelů českých teriérů, z. s. , v roce 2020 bude pořádat 

Klub chovatelů teriérů 

- brazilská fila – letos pořádal Moloss klub, z. s. , v roce 2020 bude Klub chovatelů 

málopočetných dogovitých plemen psů 

- Irish Glen of Imaal teriér – letos pořádal Klub chovatelů teriérů, v roce 2020 bude pořádat 

KCHMPP 

- havanský psík – letos pořádal KCHMPP, v roce 2020 bude pořádat Klub chovatelů havanských 

psíků  

- kavkazský pastevecký pes – letos pořádal Klub ruských a asijských ovčáckých psů, v roce 

2020 bude pořádat Klub kavkazských pasteveckých psů, z. s. 

- louisianský leopardí pes – letos pořádal Catahoula club, z. s. , v roce 2020 bude pořádat 

KCHMPP  

- neapolský mastin – letos pořádal Moloss klub, z. s. , v roce 2020 bude pořádat Klub 

chovatelů málopočetných dogovitých plemen psů 

- malý kontinentální španěl – letos pořádal KCHMPP, v roce 2018 pořádal Klub malého 

kontinentálního španěla z. s.,  v roce 2020 bude pořádat Exotic club 

- polský ovčák nížinný – letos pořádal KCHMPP, v roce 2020 bude pořádat Klub chovatelů 

polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze zapsaný spolek 

- pyrenejský mastin – letos pořádal Moloss klub, z. s. , v roce 2020 bude pořádat KCHMPP,  

- shiba inu – letos pořádal Shiba klub ČR z. s., v roce 2020 bude pořádat KCHMPP 

- shih-tzu – letos pořádal Shih-tzu klub ČR, v roce 2018 pořádal KCHMPP, v roce 2020 bude 

pořádat Shih-tzu klub Evropa, z. s., 

- středoasijský pastevecký pes – letos pořádal Klub chovatelů málopočetných dogovitých 

plemen psů, v roce 2018 pořádal Klub ruských a asijských ovčáckých psů, v roce 2020 bude 

pořádat Moloss klub, z. s.  

- španělský mastin - letos pořádal Moloss klub, z. s. , v roce 2020 bude pořádat Klub chovatelů 

málopočetných dogovitých plemen psů 

- tosa – letos pořádal Moloss klub, z. s. , v roce 2020 bude pořádat Klub chovatelů 

málopočetných dogovitých plemen psů 

- velký švýcarský salašnický pes - letos pořádal KCHMPP, v roce 2020 bude pořádat Klub 

švýcarských salašnických psů, z. s.   

 

b) Návrhy výstav Klubu přátel pražských krysaříků z. s.  

Klub přátel pražských krysaříků z. s. zaslal návrhy výstav pořádaných klubem pro rok 

2020 včetně termínu KVP bez KV.  Návrhy na rok 2019 byly zaslány až po řádně 



stanoveném termínu. VK na svém zasedání dne 10.12.2018 doporučila výstavy ke 

schválení za předpokladu, že v roce 2020 nebude klubů povolena KVP bez KV. P ČMKU na 

svém zasedání dne 23.01.2019 doporučení přijalo.  

VK upozorňuje, že není možné, aby KVP bez KV byla klubu v roce 2020 povolena, na 

základě předchozího rozhodnutí P ČMKU. 

 

c) Návrhy výstav Klubu krátkosrstý ohař ČR  
Klub krátkosrstý ohař ČR zaslal návrhy obsahující žádost o 3. KVP bez KV. Tuto 

problematiku již VK řešila v roce 2016.   Dle Výstavního řádu ČMKU kluby mohou pořádat 
3. KVP bez KV za předpokladu, že klub pro dané plemeno nepořádá v daném roce SVP. Ta 
je ale pořádána jiným z klubů zastřešujícím plemeno. Žádný z klubů zastřešujících 
německého krátkosrstého ohaře na rok 2020 o SVP nežádal. Klub krátkosrstý ohař ČR 
v žádosti sám uvádí, že SVP je na základě dohody klubů plánována na rok 2021 (po pěti 
letech).   

VK sděluje, že P ČMKU dne 01.12.2016 konstatovalo, že pokud žádný z klubů pro 
stejné plemeno nepořádá Speciální výstavu, není možné zadávat 3. klubovou výstavu bez 
KV. 

d) Speciální výstavy/ 3. klubové výstavy bez KV 

Kontrolou zaslaných návrhů bylo zjištěno, že některá plemena zastřešená ve více 

klubech nemají pro rok 2020 navržen termín speciální výstavy. Přesto však některé kluby 

žádají o 3. KVP bez KV. Jmenovitě se jedná o plemeno německý křepelák, kolie 

krátkosrstá, dlouhosrstá a šeltie. 

VK sděluje, že P ČMKU dne 01.12.2016 konstatovalo, že pokud žádný z klubů pro 
stejné plemeno nepořádá Speciální výstavu, není možné zadávat 3. klubovou výstavu bez 
KV. 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.  

        


