
 

Zápis z jednání Výstavní komise 12.8. 2021 per rollam 

(návrh pro projednání P ČMKU) 

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

 

ad 3) z březnového jednání per rollam  Žádost o prošetření klubové a speciální výstavy 

maltézských psíků 19. – 20.12.2020  

Českomoravský klub chovatelů maltézských a boloňských psíků zaslal odpověď na 

vyjádření VK týkající se klubové a speciální výstavy maltézských psíků v prosinci 2020. Klub 

uvádí, že výstavu pořádal jako samostatný subjekt poprvé, z tohoto důvodu mohlo dojít 

k některým neúmyslným pochybením. Klub VK žádá o vysvětlení bodů: 

• Článek 8 – Čekatelství, body a-b) – Katalog neobsahuje informace o čekatelství šampionátů. 
 
Klubu není zcela jasné, co je informacemi o čekatelství šampionátů míněno? Klub 

v katalogu uvedl, jaké tituly a komu se na výstavě mohou zadat. Klub uznává, že v katalogu 
nebyl dle VŘ uveden Řád pro udělování titulů Český junior šampiona Český šampion. Dle 
sdělení a zaslaného katalogu nebyl výše uvedený řád uveden např. v katalogu NVP Olomouc  
5. – 6.9.2020, NVP v Brně 12. – 13.09.2020, Oblastní výstavě v Náměšti na Hané 27.9.2020 a 
na klubových akcí Moravskoslezského klubu chovatelů maltézských a boloňských psíků. 

 
Klub se táže VK, jak došla k závěru, že na výše uvedených výstavách nebyl hlavní 

rozhodčí? VŘ ČMKU v čl. 9 bodu f) stanovuje, že jeden z posuzujících rozhodčí je pověřen 
funkcí hlavního rozhodčího s vymezenými povinnostmi a právy. VŘ se nezmiňuje o funkci 
hlavního rozhodčího na výstavě, kde posuzuje pouze 1 rozhodčí. Klub se domníval, že osoba 
hlavního nebo jediného rozhodčího je určena.  
 

• Článek 15 – Protest, bod b) – Špatně uvedena částka pro podání protestu. Neshoduje se 
katalog a propozice výstavy. 
 

Klub ve VŘ ČMKU nebo jiných dokumentech nedohledal informaci, že tento bod musí 
být uveden v katalogu výstavy. Klub uznává, že tiskovou chybou došlo k uvedení jiné částky 
v katalogu a jiné v propozicích výstavy. Pokud by byl na výstavě protest podán, tato chyba by 
byla zjištěna a řešena v souladu s propozicemi. 
 

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

Klub žádá VK o sdělení na základě jakého závěru došla k závěru, že nebyla stanovena 
protestní komise? Klub opět nenašel, že by tato informace měla být uvedena v katalogu. Dle 
sdělení protestní komisi tvořil posuzující rozhodčí a ředitel výstavy. 

Českomoravský klub chovatelů maltézských a boloňských psíků se domnívá, že 

udělený trest je příliš tvrdý a prosí VK o přehodnocení rozhodnutí. Klub též žádá VK o 

prošetření klubových výstav Moravskoslezského klubu chovatelů maltézských a boloňských 

psíků stejně jako byly prošetřeny výše uvedené výstavy.  

 



 

VK trvá na svém předchozím návrhu viz Zápis VK leden 2021. Katalog neobsahoval informace o 
čekatelství šampionátů. Informace, že jiné výstavy také neuvádějí je v tomto případě nerelevantní.  
Z doloženým materiálů klubem samotným, nebylo možné zjistit, zda byla stanovena protestní 
komise, hlavní rozhodčí a katalog obsahoval chybnou informaci o výši poplatku při podání 
protestu. VK opět konstatuje, že prostudovala důkladně všechny materiály, které klub doložil. 

P ČMKU 18.8.2021: Uveřejnění celých řádů je dobrovolné, v každém případě by katalog měl 

obsahovat min. odkaz 

1) Žádost Mops klubu ČR z. s. týkající se kontroly identity vystavovaných jedinců  

Mops klub ČR z. s. žádá VK o stanovisko ohledně kontroly identity jedinců na 

výstavách. Klub na svých výstavách kontroly identity uskutečňuje, vystavovatele jsou na 

kontroly upozorněni v propozicích výstavy. Dle sdělení metodika obsahuje pouze řešení 

v případě, kdy se zjistí neshoda načteného čísla čipu s číslem uvedeným v katalogu. Mops 

klub žádá o sdělení postupu v případě, že se čip nepodaří najít vůbec. Zda musí být takový pes 

vpuštěn do kruhu, nebo jej lze i v souvislosti s veterinárními podmínkami (platnost očkování 

pouze při čitelném čipu) vyloučit z výstavy. Pokud by byl vpuštěn k posouzení, jak řešit 

nejistotu v oprávněnosti případně obdržených hodnocení (titulů). Klub uvádí konkrétní 

případ. 

VK navrhuje, aby bylo postupováno následovně. U jedince, u kterého nelze ověřit identitu, nepustit 

k posuzování. Stejně tak by neidentifikovaný jedinec měl být vyloučen z výstavy.  

 

2) Podnět Shih-tzu klubu ČR týkající se výstavních poplatků na speciálních výstavách 

Plemeno shih-tzu je v ČR zastřešeno třemi kluby. Dle Výstavního řádu (VŘ) je možné, 

aby v jednom roce byla pořádána jen jedna speciální výstava.  VŘ uvádí, že tato výstava musí 

být přístupná pro všechny jedince daného plemene. Řád bohužel neuvádí, zda by všichni 

jedinci měli mít stejné podmínky, nebo zda je možné, aby členové klubu, který výstavu 

pořádá, byli nějakým způsobem zvýhodněni. Konkrétně se jedná o výši výstavních poplatků. 

Shih-tzu klub se domnívá, že by výše poplatků měla být pro všechny stejná. 

VK konstatuje, že výše výstavních poplatků je vždy v plně kompetenci klubu.  

P ČMKU 18.8.2021: Sekretariát osloví právníka ve věci poplatků na speciální výstavu  

 

3) Stížnost na nepřijetí přihlášky na klubovou výstavu 

Vystavovatelka se obrací na VK se žádostí o prošetření nepřijetí přihlášky na KVP s KV 

pořádanou Mops klubem ČR, z. s.. Dle sdělení si vystavovatelka podala přihlášku v řádném 

termínu, ta však byla odmítnuta bez udání důvodu. Možnost odmítnutí přihlášky bez udání 

důvodu byla též uvedena v propozicích.       

 Vystavovatelka uvádí, že je zároveň chovatelkou a dlouholetou členkou klubu, nikdy 

však neměla žádné problémy, kázeňský přestupek a ani se nikdy neprovinila po stránce 

chovatelské nebo výstavní. VK tímto žádá o prošetření výše uvedeného. 



VK konstatuje, že stejná stížnost byla adresována i DR ČMKU a byla již projednána – viz zápis DR 

ČMKU. 

 

4) Žádost o prošetření postupů na výstavě Klubu chovatelů špiců 

VK obdržela podnět týkající se KVP s KV pořádané Klubem chovatelů špiců dne 

19.06.2021 v Mladé Boleslavi. Dle sdělení nebyly v katalogu výstavy uvedeni přihlášení psi, 

katalog obsahoval pouze ustanovení. V propozicích však bylo napsáno, že pes neuvedený 

v katalogu se nesmí zúčastnit výstavy. Tento nedostatek na výstavě způsobil značné 

nesrovnalosti, vystavovatelé nevěděli kdy nastoupit a s kým. Například byl posouzen pes, 

který se dostavil pozdě a správně měl nastoupit o 10 čísel dříve (ve třídě byl jediný). Autor 

podnětu tímto VK žádá o prošetření výše uvedeného. 

VK doporučuje oslovení Klubu chovatelů špiců s žádostí o doložení katalogu výstavy a 

vyjádření k výše uvedené stížnosti. 

 

5) Pořádání výstavy pro plemeno pudl v době konání WDS 

VK obdržela podněty od 2 klubů zastřešujících plemeno pudl týkající se pořádání 

výstavy v době konání WDS, konkrétně v termínu 02.10.2021.  Mezi oběma kluby vznikl spor 

týkající se pořádání výstav v termínu konání WDS.  Klubu chovatelů pudlů z. s. bylo na základě 

zaslané žádosti P ČMKU dne 23.04.2020 schváleno pořádání mimořádné speciální výstavy při 

WDS v termínu 02.10.2021. Pudl klub v návrzích výstav na rok 2021 pořádal o pořádání KVP 

bez KV v termínu 02.10.2021. Vzhledem k tomu, že pořádání Klubových výstav v termínu 

WDS nebylo nijak omezeno, byla výstava schválena.  

Klub chovatelů pudlů z. s. zaslal dotaz ohledně pořádání 2 výstav s udělení čekatelství 

CAC v jednom dni. Pudl klub ve své žádosti uvádí, že k pořádání mimořádné SVP při WDS 

neudělil Klubu chovatelů pudlů souhlas, který byl podmínkou pro schválení akce. 

 Pudl klub uvedl, že pro ve prospěch kynologie a propagaci plemene termín byl konání 

klubové akce v termínu WDS ze stránek stažen a žádá o povolení nového termínu dne 

28.09.2021.  

VK konstatuje, že po dohodě, byla výstava v termínu 2.10.2021 zrušena. A doporučuje 

schválení nově navrženého termínu 28.9.2021. 

 

6) Podnět k prošetření několika níže uvedených bodů 

VK obdržela podnět týkající porušení níže uvedeného Moravskoslezským klubem 

chovatelů maltézských a boloňských psíků. 

• nevydání propozic k výstavě konané dne 19.6.2021. Propozice nebyly zveřejněny na 

webových stránkách klubu, ve facebookové soukromé skupině klubu ani v tištěném 

klubovém zpravodaji klubu. Neuvedení informací týkajících se protestu, tříd, čekatelství, 

titulů, veterinárních podmínek. 

• přesunutí klubových titulů z výstavy, která se měla konat dne 20.3.2021 se zadáváním titulů 

KV, na výstavu, která byla klubem uvedena a prezentována v klubovém zpravodaji jako CAC 



výstava bez KV. Toto přesunutí nebylo oznámeno na webových stránkách klubu ani jiným 

způsobem členům klubu. (Zda bylo nahlášeno na ČMKU, nám není známo.) 

 

• přesunutí přihlášek vystavovatelky z výstavy, která se měla konat dne 20.3.2021 se 

zadáváním titulu KV, na jinou výstavu konanou dne 19.6.2021, která měla být dle informací 

zveřejněných klubem ve zpravodaji bez zadávání KV (nejednalo se o náhradní termín původní 

výstavy). Toto přesunutí nebylo oznámeno vystavovatelce, nebyl zaslán vstupní list ani 

oznámení o přijetí na tuto výstavu. 

 

• ignorování klubu nahlášení kontaktní osoby pro systém Dogoffice, čímž je znemožněno 

zveřejnění klubových výstav pro veřejnost v přehledu výstav na stránkách ČMKU již dva roky 

(rok 2020, 2021). 

 

• nedodržení předepsaných náležitostí v katalozích výstav (neuvedení informací týkajících se 

protestu, tříd, čekatelství, titulů, veterinárních podmínek, podmínek šampionátů, ředitel 

výstavy, protestní komise) konaných dne 19.9.2020, 20.9.2020 a 19.6.2021. Katalogy z těchto 

výstav předány na ČMKU. 

 

• neodevzdání výsledků, katalogů a hlášení z výstav ČMKU. 

VK doporučuje oslovení Moravskoslezského klubu chovatelů maltézských a boloňských psíků 

s žádostí o vyjádření k výše uvedené stížnosti a zaslání potřebných materiálů. 

 

7) Stížnost na porušení Výstavního řádu FCI a porušení povinnosti rozhodčího exteriéru FCI na 

NVP Klatovy 2021 

Stížnost byla též adresována Komisi pro rozhodčí, která ji projednala na svém zasedání dne 

20.07.2021, zápis ze zasedání byl schválen P ČMKU dne  28.07.2021. 

 

8) Žádost Klubu Chovatelů německých špiců o schválení pořádání Klubové výstavy v roce 2021 

Klub Chovatelů německých špiců žádá o schválení pořádání Klubové výstavy bez zadání titulu 

Klubový vítěz, v termínu 23.10.2021 v Hostouni.  

VK doporučuje P ČMKU schválení uvedené žádosti. 


