
 

Výstavní komise 

Zápis z jednání per rollam 

(podléhá schválení P ČMKU) 

 

ad 1) z 27.11.19 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 uvedl, 

že v roce 2020 měla být nejprestižnější výstava briardů pořádána v Itálii, 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 na svém minulém zasedání podnět projednala a konstatovala, že žádost vykazovala nedostatky, 

přiložené potvrzení UEBB neobsahovalo podpis. Ze strany VK došlo k prověření organizace UEBB a nebylo zcela 

zřetelné, zda je zastřešena FCI.  

 Briard klub České republiky z. s.  doložil korespondenci s předsedou UEBB a jeho potvrzení, že je 

organizace zastřešena FCI. Ze strany ČMKU byl vznesen dotaz na FCI týkající se spolupráce/zastřešení UEBB. 

Z FCI přišla odpověď, že s UEBB nemá uzavřenou žádnou smlouvu. VK doporučuje postupovat jako 

v předchozích případech: podmínkou pro schválení je doložení souhlasů okolních států.   

 

 

1) Soutěž nejlepší pár psů 

VK obdržela podnět týkající se soutěže nejlepší pár psů pořádané na MVP v Praze dne 01.12.2019. 

Stěžovatelka uvádí, že tuto soutěž vyhrál pár psů, kteří byli v majitelku dvou různých majitelů, což je 

v rozporu s Výstavním řádem ČMKU.  

VK se obrátila na pořadatele výstavy, který podnět prověřil a potvrdil, že došlo k pochybení a bude 

sjednána náprava – oprava výsledků.  

 Vystavovatelky budou upozorněny na porušení Výstavního řádu ČMKU. 

 

2) Stížnost na vedoucí kruhu 

VK obdržela podnět týkající se vedoucí kruhu, který lze rozdělit do dvou problematik: 

a) stížnost na vedoucí kruhu na MVP v Praze dne 01.12.2019. Vystavovatel P. P. podal přímo na výstavě 

podnět týkající se neseriózního chování vedoucí kruhu: verbální vstupování do posuzování rozhodčího, 

poukazování na chyby a vady posuzovaných jedinců. Stížnost byla pořadateli předána přímo na výstavě, 

dle sdělení do dnešního dne situaci nikdo neřešil a pořadatel ani nereagoval. 

 

b) výše popsaná situace se opakuje již delší dobu, přibližně 4 – 5 výstav. Dle názoru stěžovatele tak dochází 

k záměrnému poškozování vybraných vystavovatelů. Nebylo by tedy možné, aby funkcionáři klubů 

nefigurovali v kruhu u „svého“ plemene.   

VK se obrátila na pořadatele výstavy se žádostí o objasnění situace. Pořadatel potvrdil, že podnět 

převzal již na výstavě, nejednalo se o protest, ale pouze o informaci. Stěžovateli bylo sděleno, že ve věci 

nebude jednáno jinak, dle sdělení s tímto sdělením souhlasil. Pořadatel považoval a považuje situaci o 

uzavřenou.  


