Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 27.11. 2019
(návrh pro projednání P ČMKU)
Přítomni: K. Seidlová, D. Smékal, K. Boleslavová

Kontrola zápisu z minulého jednání 06.09.2019

ad 1) z 06.09.19 Žádost o vysvětlení pojmu „klubový vítěz“
Rozhodčí T. Maślanka 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. VK konstatovala, 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.
Rozhodčí zaslal reakci na vyjádření VK, ve kterém uvádí, že dotaz byl chybně
pochopen a zasílá podrobnějším vysvětlení. Z VŘ vyplývá (pokud o BOB soutěží Klubový
vítěz), že titul Klubový vítěz je zadáván pro každé plemeno a pohlaví – jinak by KV nesoutěžil
o BOB. V případě kritizované klubové výstavy je titul zadáván na vyšší úrovni než BOB a navíc
v konkurenci více plemen.
VK doplnění projednala a konstatuje, že Výstavní řád (VŘ) byl pochopen správně. Z VŘ
vyplývá, že titul BOB by měl být zadán až po zadání titulu KV z obou pohlaví. Titul KV je
specifikován VŘ a je třeba jej zapisovat do PP.

ad 2b) z 06.09.2019 Podnět týkající se MVP v Litoměřicích dne 18. – 19.05.2019
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.
VK obdržela kopie posudků, kde je uvedeno následující hodnocení: pes kat. č. 2817
obdržel hodnocení CAJC, BOJ a BOB, fena kat. č. 2828 obdržela hodnocení CAJC, BOS.
VK prošla doložené materiály a navrhuje, aby došlo k opravě výsledků na stránkách
MVP Litoměřice výše uvedených jedinců.

ad 3) z 06.09.2019 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 navrhla, aby byla oslovena i druhá
strana, tedy chovatelský klub k oficiálnímu vyjádření.
VK obdržela vyjádření Akita Inu Czech Clubu (AICC), který uvádí, že stěžovatelka na
uvedenou výstavu přihlásila včas. Výstavní referentka ji upozornila na nesrovnalosti
v přihláškách (na kopiích nebylo uvedeno české zápisové číslo, pod kterými byli jedinci
přihlášeni na výstavu). Dle sdělení výstavní referentky byla vystavovatelka upozorněna a
vyzvána k výměně PP u psů, kteří mají české zápisové číslo, konkrétně k naskenování
aktuálních PP, kde je česká registrace patrná.
VK projednala vyjádření obou stran a došla k závěru, že došlo k pochybení ze strany
vystavovatelky i za strany pořadatele. K přihláškám nebyly doloženy korektní přílohy, ale
postup pořadatele s žádostí nahrazení příloh v systému nebyl vzhledem k funkcionalitě reálný
(změna v profilu jedince se nepromítne již v uzavřené přihlášce). VK tímto považuje případ za
ukončený.

ad 14 d) z 06.09.2019 Speciální výstavy/ 3. klubové výstavy bez KV
Na minulém zasedá VK kontrolou zaslaných návrhů zjistila, 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. VK konstatovala, 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.
VK obdržela dopis od Klubu chovatelů Collií a Sheltií, který žádá o změnu typu výstavy
z původně uvedené 3. klubové bez KV na výstavu speciální, kterou dle dohody mezi kluby
zastřešujícími plemena kolií a šeltie mají v roce 2020 pořádat. K chybu došlo při vyplňování
formuláře pro výstavy na rok 2020.
VK doporučuje změnu typy výstavy na speciální a tímto ostatní kluby zastřešující daná
plemena mohou pořádat 3. KVP bez KV.

1) Žádost Briard klubu České republiky z.s. o možnost pořádat 4. výstavu s CAC
VK obdržela od Briard klubu České republiky z.s. žádost o možnost pořádat 4 výstavu
s CAC. Klub uvádí, že v roce 2020 měla nejprestižnější výstavu briardů pořádat Itálie, která se
pořádání zřekla. Briard klub ČR z.s. tedy požádal UEBB (Union Européennedu Berger de Brie)
on pořádání v České republice v termínu 10. -11.10.2020 , součástí žádosti je souhlasný dopis
předsedy UEBB.

VK projednala a konstatovala, že žádost vykazuje nedostatky, přiložené potvrzení
UEBB neobsahuje podpis. Ze strany VK došlo k prověření organizace UEBB a není zcela
zřetelné, zda je zastřešena FCI. VK žádá doplnění žádosti o výše uvedené.

2) Žádost o prověření oprávněnosti k zařazování psa do třídy šampionů a čestné
VK obdržela podnět týkající se případného neoprávněné zařazení jedince do třídy
čestné a třídy šampionů na výstavách v ČR zahraničních výstavách, konkrétně 3x CACIB
Komárom 4. - 6.10.2019 a 3x CACIB Bratislava 25. -27.10.2019.
VK doporučuje vznést dotaz na pořadatele výstav s žádostí o doložení dokumentů, na
základě kterých byl jedinec zařazen do výše uvedených tříd. VK doporučila, aby
vystavovatelka do 06.12.2019 doložila šampionát, za základě kterého byl jedinec přihlášen do
třídy šampionů/čestné.
3) Výsledky soutěže JH
V soutěži Nejlepší mladý vystavovatel v roce 2019 získal nejvíce bodů Tadeáš Kučera,
druhý největší počet bodů získal Jakub Novák a třetí nejvyšší počet bodů získala Anna
Nováková. Při výběru reprezentantů VK doporučuje postupovat jako v předchozích letech.
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.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

