
Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 10.11.2021 

(návrh pro projednání P ČMKU) 

Přítomni: K. Seidlová, D. Smékal 

Omluvena: K. Boleslavová 

Kontrola zápisu z minulého jednání  

 

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

Sekretariát oslovil právníka ve věci poplatků na speciální výstavu (slevy pro členy): 

je v kompetenci pořadatelského klubu rozhodnout, že jeho členové budou mít výhodu 

nižšího poplatku oproti ostatním účastníkům. Vzhledem k tomu, že se kluby pro jedno 

plemeno v pořádání výstav pravidelně střídají, může takovou výhodu svým členům 

poskytnout vždy ten  z klubů, který výstavu pořádá. Tento postup není rozporu s obecně 

závaznými nebo interními předpisy. P ČMKU na svém zasedání dne 20.10.2021 výše 

uvedené vyjádření jednomyslně schválilo.  

 

ad 4) Žádost o prošetření postupů na výstavě Klubu chovatelů špiců 

Dle sdělení ve výstavním katalogu nebyli uvedeni přihlášení psi, ale pouze ustanovení.  

VK doporučila oslovit Klub chovatelů špiců se žádostí o doložení katalogu výstavy a 

vyjádření se k dané stížnosti. Klub se vyjádřil, uvedl, že psi byli v katalogu uvedeni pod číslem. 

 VK obdržela od Klub chovatelů špiců katalog v elektronické podobě. V katalogu jsou 

uvedena pouze katalogová čísla bez uvedení konkrétních jedinců. VK prověřila katalog z další 

pořádané výstavy konkrétně 30.09.2021 v Brně při WDS. V tomto katalogu byli již jedinci 

jmenovitě uvedeni.  

VK upozorňuje klub, že je potřeba katalog vytvářet včetně všech potřebných informací, 

např. věk opravňující psa pro zařazení do té konkrétní třídy.  

Pokud nedojde ze strany klubu k nápravě VK doporučuje odebrat KVP bez KV na další rok. 

 

ad 6) Podnět k prošetření několika níže uvedených bodů 

 VK doporučila oslovit Moravskoslezský klub chovatelů maltézských a boloňských psíků 

s žádostí o vyjádření k dané stížnosti.  Klub vyjádření zaslal. 

VK projednala a odeslala klubu žádost o upřesnění vysvětlení. Ze zaslané komunikace nelze 

uzavřít o jaká konkrétní pochybení se jednalo.  

  

 

 

 



1) Výstavní kalendář na rok 2022 

 

a) U klubů pro stejné plemeno, kde nedošlo k dohodě ve věci pořádání SVP s CAC, 

doporučuje VK následovně: 

 

- akita – letos bylo pořádání SVP přiděleno KCHMPP, v roce 2022 by měl pořádat Akita Inu Czech 

Club 

- americká akita - letos bylo pořádání SVP přiděleno KCHMPP, v roce 2022 by měl pořádat 

American Akita Klub, z. s. 

- argentinská doga – letos pořádal Moloss klub z. s. , v roce 2022 bude pořádat Klub 

málopočetných dogovitých plemen psů, z. s.  

- australský ovčák - letos bylo pořádání SVP přiděleno KCHMPP, v roce 2022 bude pořádat 

KCHBO, z. s. 

- bordeauxská doga - letos pořádal Moloss klub z. s. , v roce 2022 bude pořádat Klub 

málopočetných dogovitých plemen psů, z. s.  

- bulmastif - letos pořádal Moloss klub z. s. , v roce 2022 bude pořádat Klub málopočetných 

dogovitých plemen psů, z. s.  

- italský corso pes - letos pořádal Moloss klub z. s. , Cane Corso klub Česká republika, z. s. o 

pořádání SVP nežádá, v roce 2022 bude pořádat Klub málopočetných dogovitých plemen psů, 

z. s.  

- černý teriér – letos pořádal Exotic club, v roce 2022 bude pořádat Klub chovatelů a přátel 

černých teriérů v ČR, z. s. 

- brazilská fila – letos pořádal Moloss klub z. s., Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z. 

s.  o pořádání SVP nežádá, v roce 2022 bude pořádat Fila Brasileiro Club 

- Irish Glen of Imaal teriér – letos pořádal Klub chovatelů teriérů, v roce 2022 bude pořádat 

KCHMPP 

- havanský psík - letos bylo pořádání SVP přiděleno KCHMPP, v roce 2022 bude pořádat Klub 

chovatelů havanských psíků 

- čau čau - letos bylo pořádání SVP přiděleno Exotic clubu, v roce 2022 bude pořádat Klub čau 

čau, spolek 

- kavkazský pastevecký pes – letos pořádal Klub ruských a asijských ovčáckých psů, v roce 2022 

bude pořádat Klub kavkazských pasteveckých psů z.s.  

- neapolský mastin - letos pořádal Moloss klub z. s. , v roce 2022 bude pořádat Klub 

málopočetných dogovitých plemen psů, z. s.  

- německý špic – v letošním roce nebyla klasická SVP pořádána, v předchozích letech vždy 

pořádal Klub chovatelů špiců z. s., jakožto jediný klub zastřešující plemeno, v roce 2022 bude 

pořádat Klub chovatelů německých špiců, z.s.  

- malý kontinentální španěl – letos pořádal Klub malého kontinentálního španěla, z. s, v roce 

2020 pořádal Exotic klub, v roce 2022 bude pořádat KCHMPP 



- polský ovčák nížinný - letos bylo pořádání SVP přiděleno KCHMPP, v roce 2022 by měl pořádat 

Klub chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze, zapsaný spolek 

- pyrenejský mastin – letos pořádal Moloss klub, z. s., v roce 2022 bude pořádat KCHMPP  

- shiba inu - letos bylo pořádání SVP přiděleno KCHMPP, v roce 2022 by měl pořádat Shiba klub 

ČR, z. s.  

-  shih-tzu - letos bylo pořádání SVP přiděleno KCHMPP, v roce 2020 pořádal Shih-tzu klub 

Evropa, v roce 2022 bude pořádat Shih-tzu klub ČR 

- středoasijský pastevecký pes – letos pořádal Moloss klub z. s. , v roce 2020 pořádal též Moloss 

klub z.s., v roce 2019 pořádal Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z. s. , v roce 2022 

bude pořádat Klub ruských a asijských ovčáckých psů. Opakované pořádání SVP Moloss klubem 

bylo způsobeno pozdním zasláním návrhů, konkrétně již po přidělení SVP  

- španělský mastin - letos pořádal Moloss klub z. s., v roce 2022 bude pořádat Klub 

málopočetných dogovitých plemen psů, z. s.  

-  tosa inu – letos pořádal Moloss klub z. s., v roce 2022 bude pořádat Klub málopočetných 

dogovitých plemen psů, z. s. 

- velký švýcarský salašnický pes - letos bylo pořádání SVP přiděleno KCHMPP, v roce 2022 bude 

pořádat Klub švýcarských salašnických psů, z. s. 

- kudrnatý vícebarevný pes – letos pořádal Exotic club, v roce 2022 bude pořádat Klub přátel a 

chovatelů 

 

b) Speciální výstavy/ 3. klubové výstavy bez KV 

 

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

klubech nemají pro rok 2022 navržen termín speciální výstavy. Klub, který v daném roce nebyl 

na řadě s pořádáním SVP, žádá o schválení 3. KVP bez KV. Jmenovitě se jedná o plemena 

bišonek, boloňský psík, karelský medvědí pes a lajky. V případě plemen japan chin a maltézský 

psík žádají oba zastřešující kluby o 3. KVP bez KV. 

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, že kluby nemají zájem o uspořádání SVP, nelze doporučit P ČMKU, schválení 3. KVP 

bez KV. 

 

c) Žádosti o schválení mimořádných výstav  

Středoevropská výstava boxerů – C.E.B.S. 

Boxer klub České republiky žádá o schválení pořádání výše uvedené výstavy, 

která by se měla konat 24.07.2021 v Kroměříži. Klub doložil souhlasy okolních států: 

Německa, Rakouska, Slovenska a Maďarska. 

VK doporučuje ke schválení. 



P ČMKU žádá poslat propozice a zadávané tituly ke kontrole 

  Evropská výstava foxteriérů  

Klub chovatelů foxteriérů žádá o schválení pořádání výše uvedené výstavy, 

plánované v termínu 27.08.2022 v Netolicích. Klub dokládá souhlasy třech států 

Francie, Belgie a Německa. Dle sdělení na Slovensku, ani v Polsku není veden 

samostatný klub pro plemeno foxteriérů.  

VK doporučuje ke schválení. 

P ČMKU žádá poslat propozice a zadávané tituly ke kontrole 

 

 FIWC výstava irský vlkodavů 

Wolfhound klub žádá o přesun již schválené výstavy z roku 2021, kdy se 

s ohledem na covidovou situaci nekonala. 

 

VK doporučuje přesun výstavy ke schválení. 

 

2) Chráněný termíny MVP a NVP 

Některé kluby se při plánování výstav na rok 2022 se shodly s chráněnými termíny 

NVP a MVP. Konkrétně se jedná o klub 1008 (mops), 3006 (český fousek), 3011 (jagdteriéři), 

3034 (bulteriér, miniaturní bulteriér), 3043 (dalmatin).  

ČMKJ podala žádost o oblastní výstavu v Červeném Hrádku v chráněném termínu 

MVP, při této výstavě si o pořádání klubových akcí žádají 2 kluby 3001 (setři, pointři) a 3010 

hrubosrstí a maďarští ohaři). 

 

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. 

 

VK doporučuje schválení výstavního kalendáře na rok 2022. 

 

 

 

3) Žádost o vyjádření se k nesportovnímu chování vystavovatele 

VK obdržela podnět od rozhodčí týkající se nevybíravého chování vystavovatele. 

Rozhodčí žádá o radu, jak toto nekorektní chování vystavovatelů případně řešit. K žádosti je 

doloženo vyjádření vedoucí kruhu. 

VK podnět projednala a konstatovala, že klub má plné právo vystavovateli pro 

nevhodné chování nepřijmout přihlášku na další výstavu.  

 

 

 

4) Žádost o prošetření přihlášek 



Vystavovatelka je obrátila na VK se žádostí o prošetření přihlášek 2 jedinců plemene 

peruánský naháč na MVP Brněnka 29. 09. 2021. Dle sdělení se 2 jedinci uvedeni jmenovitě ve 

stížnosti objevili ve statistikách cca půl měsíce po uzávěrce. 

VK prověřila zaslaný podnět a konstatuje, že přihlášky byly zaslány do řádného termínu 

uzávěrky. Přihlášky uvedených jedinců byly spárovány s platbou a následně došlo k jejich 

propisu do statistik. Tímto považuje VK celou situaci za uzavřenou. 

 

5) Účast neuznaných plemen na MVP a soutěž JH 

VK doporučuje obeslat pořadatele MVP s upozorněním, že se ruší účast non-FCI 

plemen na veškerých závěrečných soutěžích na mezinárodních výstavách od výstavní sezóny 

2022. 

Též doporučuje zaslat pořadatelům informace o změnách organizace soutěže JH.  

 

6) Zpráva hlavního rozhodčí - oznámení o pokousání psem  

VK bere na vědomí informaci uvedenou ve Zprávě hlavního rozhodčího z Klubové 

výstavy KCHMPP konané dne 16.10. 2021 v Mladé Boleslavi. Pes plemene border kolie 

Bowhappy Qweri Family Geluzee CMKU/BOC/12203 pokousal rozhodčího M. Plundru. 

 

P ČMKU zakazuje účast border kolie Bowhappy Qweri Family Geluzee CMKU/BOC/12203 na 

výstavách ČMKU v termínu 1.1.-31.12.2022  

 

 

7) Žádost Klubu pyrenejských plemen 

Klub pyrenejských plemen žádá o povolení výjimky pro pořádání klubové výstavy 

v chráněném termín NVP v Ostravě dne 09.04.2022. Klub zastřešuje 5 plemen, 3 plemena se 

na národní výstavě vystavují v sobotu a 2 v neděli. Předseda klubu uvádí, že v době plánování 

výstavy si nebyli vědomi, že termín koliduje s termínem NVP. Dále klub uvádí, že pozvání na 

výstavu přijal rozhodčí, který je zároveň předsedou francouzského klubu zastřešujícího 

pyrenejská plemena.  

VK konstatuje, že se nejedná o přesun z důvodu pandemické situace, ani jiných 

podobných situací. VK projednala všechny zaslané argumenty. Bohužel na základě uvedených 

argumentů (inzerce členům ve zpravodaji, rezervace areálu a další) nelze doporučit výstavu ke 

schválení v chráněném termínu NVP. 

VK doporučuje oslovit klub s žádostí o zaslání návrhu nového termínu konání výstavy. 

 

8) Žádosti o přesun výstav z letošní roku konkrétně měsíce prosince na rok 2022 

Klub chovatelů grifonků a brabantíků, z. s. žádá VK o možnost přesunout SVP, která 

by se měla konat dne 11.12.2021, na rok 2022 

Klub malého kontinentálního španěla ČR, z. s. žádá VK o možnost přesunout 

plánovanou KVP s KV 04.12.2021 na rok 2022. 



VK nedoporučuje přesun výstav ke schválení s ohledem na možnost konání 

hromadných akcí do 100 osob. 

 

 

 

 


