
Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 12.09.2020 

(návrh pro projednání P ČMKU) 

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

 

1) Výstavní kalendář na rok 2021 

 

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 2021 bude pořádat Klub 

amerických staffordshirských terierů, z. s. 

- český teriér  - letos pořádal Klub chovatelů teriérů, v roce 2021 bude pořádat Klub chovatelů 

českých teriérů, z. s.  

- Irish Glen of Imaal teriér – letos pořádal KCHMPP, v roce 2021 bude pořádat Klub chovatelů 

teriérů 

- King Charles španěl – letos pořádal KCHMPP, Klub chovatelů Kavalír a King Charles španělů o 

pořádání SVP nežádá (pořádal v roce 2017), v roce 2021 bude pořádat King Charles Spaniel 

klub z. s. 

- louisianský leopardí pes – letos pořádal KCHMPP, v roce 2021 bude pořádat Catahoula club, 

z. s. 

- miniaturní bulteriér – letos pořádal KCHMPP, v roce 2021 bude pořádat Klub Anglického Bull 

Terriera z. s. 

- malý kontinentální španěl – letos pořádal Exotic club, v roce 2019 pořádal KCHMPP, v roce 

2021 bude pořádat Klub malého kontinentálního španěla, z. s 

- pyrenejský mastin – letos pořádal KCHMPP, v roce 2021 bude pořádat Moloss klub, z. s. 

- shiba inu – letos pořádal KCHMPP, v roce 2021 bude pořádat Shiba klub ČR, z. s. 

- tibetská doga – letos pořádal KCHMPP, v roce 2021 Klub tibetské dogy ČR, z. s. 

- velký švýcarský salašnický pes - letos pořádal Klub švýcarských salašnických psů,  z. s. , v roce 

2021 bude pořádat KCHMPP  

 

b) Speciální výstavy/ 3. klubové výstavy bez KV 

 

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

klubech nemají pro rok 2021 navržen termín klasické speciální výstavy, jeden ze 

zastřešujících klubů pořádá mimořádnou SVP při WDS 2021. Klub, který v daném 

roce nebyl na řadě s pořádáním SVP, tedy žádá o schválení 3. KVP bez KV. 

Jmenovitě se jedná o plemena anglický buldok, chow chow, kavalír King Charles 

španěl a maltézský psík. 

 



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. VK doporučuje oslovit kluby, které mají zažádáno o 3. KVP bez KV, zda mají 

zájem o pořádání SVP.  

• V případě plemene černý ruský teriér, žádný ze zastřešujících klubů nežádá o 

povolení SVP, jeden z klubů však žádá o schválení 3. KVP bez KV, což není v souladu 

s řády. 

VK konstatuje, že tento postup je v rozporu s platnými řády. VK navrhuje oslovit 

klub s možností pořádat SVP. V případě, že kluby nemají zájem o uspořádání SVP, nelze 

doporučit P ČMKU, schválení 3. KVP bez KV. 

 

c) Žádosti o schválení speciálních výstav v termínu WDS 2021, které jsou součástí plánů 

výstav na rok 2021 

Žádosti nebyly zaslány v určeném termínu a nejsou doloženy souhlasy ostatních 

klubů zastřešujících plemena. Konkrétně se jedná o  Klub chovatelů loveckých slídičů 

plemena slídičů (slídiči kromě retrieverů) a Klub bretaňských ohařů z. s., který zastřešuje 

více plemen (jeden klub pro tato plemena). Ostatní kluby zastřešující plemeno 

v následujícím roce o pořádání SVP nežádají. 

Fila Brasileiro Club CZ žádá v termínu WDS o pořádání Světové speciální výstavy pro 

plemeno brazilská fila.  

VK konstatuje, že žádosti nebyly zaslány ve stanovém termínu a neobsahují 

potřebné materiály k doporučení schválení P ČMKU. Dále pak VK konstatuje, že v termínu 

WDS se budou konat pouze mimořádné SVP, nikoliv klasické. V případě, že budou kluby 

chtít pořádat mimořádnou SVP při WDS je potřeba doložit souhlas ostatních klubů. Bez 

souhlasu ostatních klubů zastřešujících plemeno, nelze P ČMKU doporučit ke schválení. 

V případě žádosti Fila Brasileiro Clubu CZ VK doporučila potupovat jako 

v předchozích případech a to doložit souhlasy okolních států, nebo světového klubu pro 

plemeno zastřešeného FCI. 

 

 

2) Chráněný termíny MVP a NVP 

Některé kluby se při plánování výstav na rok 2021 se shodly s chráněnými termíny 

NVP a MVP. Konkrétně se jedná o 1086 (šeltie), 1087 (deerhound – chybně zadaný termín 

krajské při které pořádají, krajská informována), 2001 ( beauceron), 2008 (hovawart), 3003 

(barváři), 3011 (jagdteriéři), 3019 (německý krátkosrstý ohař), 3037 (chrti), 4012 (pyrenejská 

plemena) 

 

VK doporučila oslovit kluby s návrhem zvolení jiného termínů, který nebude kolidovat 

s chráněnými termíny. VK žádá o doložení nových termínů nejpozději do 10 dnů od schválení 

P ČMKU. 

 

 

3) Navrhované termíny klubových výstav v termínu WDS 2021 ( 30.09. – 03.10.2020) 

Kontrolou klubových návrhů bylo zjištěno, že některé kluby navrhují termíny klubových 

výstav v termínu WDS 2021. Předběžně bylo řešeno s MVDr. L. Širokým, sděleno, že klubové 



akce se konat mohou, ale nebudou na seznamu akcí uvedených na stránkách WDS, zde budou 

uvedeny pouze mimořádné SVP. 

 

Konkrétně se jedná o 7 klubů: 1015 (bobtail), 1044 (pudl), 1055 (švýcarští salaš. psi), 2005 

(československý vlčák), 2008 (hovawart), 3030 (rhodéský ridgeback), 3022 (KCHLS) 

 

4) Žádost Klubu chovatelů jezevčíků ČR, z. s. o pořádání Světové výstavy WUT 

Klubu chovatelů jezevčíků ČR, z. s. v plánu výstav na rok 2021 uvedl, že dne 

02.10.2021 bude pořádat Světovou výstavu WUT. 

VK požádala klub o doložení souhlasu nadnárodní organizace, nebo zápisu z jednání, 

kde byla dle informací výstava odsouhlasena. VK doporučuje P ČMKU schválit pořádání 

Světové výstavy WUT, avšak po doložení souhlasu nadnárodní organizace. 

5) VK doporučuje schválení výstavního kalendáře na rok 2021 

6)  Termín další VK je stanoven na 9.12.2020 v 10:00 hodin 

 


