
 

Zápis z jednání Výstavní komise (per rollam) leden 2021 

(návrh pro projednání P ČMKU) 

 

 

ad 3) Soutěž chovatelská skupina 

VK obdržela podnět od P ČMKU týkající se přihlašování chovatelské skupiny italského 

chovatele českou vystavovatelkou, což je v rozporu s Výstavním řádem ČMKU. VK požádala 

vystavovatelku o vyjádření k výše uvedenému bodu.  

Vystavovatelka se ozvala obratem a celou situaci popisuje jako její chybu, kdy došlo k 

neznalosti řádu a na chybné přihlášení byla upozorněna až pořadatelem výstavy NV Olomouc.   

VK konstatuje, že došlo k porušení VŘ, čl. 7, bod i). Nicméně je chyba i na straně 

pořadatelů výstav, kteří řádně nezkontrolovali přijetí přihlášky (vyjma pořadatele NV 

Olomouc). 

VK navrhuje odebrání všech umístění v soutěžích o Nejlepší chovatelskou skupinu, kde byla 

vystavovatelka přihlášena pod názvem CHS italského chovatele. Vzhledem k opakovanému 

porušení VŘ, doporučuje VK, aby při dalším porušení došlo k pozastavení možnosti 

vystavování na Národních a Mezinárodních výstavách v ČR a v dalších zemích FCI. 

Vystavovatelce samotné doporučuje VK, aby řádně nastudovala VŘ ČMKU a FCI. Vzhledem 

k frekvenci vystavování je to převážně v jejím zájmu. 

 

 

1) Žádost Klubu chovatelů jezevčíků ČR, z. s. o dodatečné schválení Oblastních a Krajských 

klubových výstav 

Klubu chovatelů jezevčíků ČR, z. s. dodatečně žádá o možnost pořádání Oblastních a 

Krajských klubových výstav na rok 2021. Vybrané výstavy by byly pořádány vždy při Krajských 

a Oblastních výstavách. Klub žádá o doplnění následujících výstav: 

15.05.2021 Oblastní klubová výstava jezevčíků - Chomutov - Červený Hrádek 

12.06.2021 Oblastní klubová výstava jezevčíků - Olomouc - Náměšť na Hané 

22.08.2021 Krajská klubová výstava jezevčíků -  Louny 

25.09.2021 Oblastní klubová výstava jezevčíků -  Praha 6- Džbán 

28.10.2021 Krajská klubová výstava jezevčíků -  Kelč 

Žádosti o ostatní výstavy na rok 2021 (s CAC, Světová WUT) zaslal klub v řádném termínu. 

Žádost o výše uvedené výstavy nemohla být zaslána do stanoveného termínu, protože jejich 

schválení proběhlo na členské schůzi v září 2020. 

VK doporučuje výše uvedené výstavy ke schválení. 

 

 



 

 

2) Žádost Klubu chovatelů Leonbergerů o možnost pořádat Světovou speciální výstavu 

leonbergerů  

Klubu Chovatelů Leonbergerů, z. s. požádal o možnost pořádat mimořádnou Světovou speciální 

výstavu Leonbergerů při WDS, v termínu 3. 10. 2021. Žádost obsahovala všechny potřebné 

materiály pro doporučení schválení.  

VK doporučuje P ČMKU ke schválení uvedené žádosti. 

 

3)  Žádost o prošetření klubové a speciální výstavy maltézských psíků - 19. - 20.12.2020 

VK obdržela podnět týkající se prošetření Klubové a speciální výstavy maltézských psíků, 

konaných ve dnech 19. – 20. 12. 2020. Výstava se konala v prostorách domu, který je současně i 

oficiálně registrovanou adresou chovatelské stanice jedné z vystavovatelek. 

VK konstatuje, že klub na celém prošetření spolupracoval od samého začátku a velmi 

aktivně dodal všechny potřebné podklady k prostudování. Nicméně i přes velmi vstřícný přístup 

k řešení bylo shledáno několik nedostatků – viz níže uvedeno. VK se velmi intenzivně zabývala 

žádostí o prošetření a důsledně prostudovala všechny dostupné materiály a informace k pořádané 

výstavě.  

Bylo zjištěno porušení v následujících bodech: 

1. Článek 8 – Čekatelství, body a-b) – Katalog neobsahuje informace o čekatelství šampionátů. 

2. Článek 9 – Rozhodčí, bod f) – Organizací nebyl stanoven Hlavní rozhodčí výstavy. 

3. Článek 15 – Protest, bod b) – Špatně uvedena částka pro podání protestu. Neshoduje se 

katalog a propozice výstavy. 

4. Článek 15 – Protest, bod e) – Nebyla stanovena protestní komise.  

VK si dovoluje konstatovat, že pro výstavu bylo nevhodně zvoleno místo konání akce. 

Pořádat výstavu u jednoho z vystavovatelů doma je pro VK nepromyšlené řešení převážně 

z morálních důvodů. Současně si dovolujeme požádat ostatní kluby, pokud během vládních 

nařízení chtějí výstavy pořádat, pak prosíme o zvolení vhodnějších míst konání výstav.   

VK doporučuje P ČMKU odebrání jedné výstavy v roce 2021, a to KVP bez KV. Převážně 

na základě výše uvedených nesrovnalostí (viz body 1-4). 

 

  

 

 


