Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 06.10.2022
(návrh pro projednání P ČMKU)
Přítomni: K. Seidlová, D. Smékal
Omluvena: K. Boleslavová
Kontrola zápisu z minulého jednání
1) Výstavní kalendář na rok 2023
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 2023 bude pořádat Klub
amerických staffordshirských terierů, z. s.

-

anglický mastif - letos pořádal Moloss klub, z.s., v roce 2023 bude pořádat Klub
málopočetných dogovitých plemen psů, z. s.

-

bordeauxská doga - letos pořádal Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z., v roce
2023 bude pořádat Moloss klub z. s.

-

italský corso pes - letos pořádal Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z. s., Cane
Corso klub Česká republika, z. s. o pořádání SVP nežádá, v roce 2023 bude pořádat Moloss
klub, z. s.

-

českých teriér – letos pořádal Klub chovatelů teriérů, v roce 2023 bude pořádat Klub
chovatelů českých teriérů, z. s.

-

brazilská fila – letos pořádal Fila Brasileiro Club, v roce 2021 pořádal Moloss klub z. s, v roce
2023 bude pořádat Klub málopočetných dogovitých plemen psů

-

Irish Glen of Imaal teriér – letos pořádal KCHMPP, v roce 2023 bude pořádat Klub chovatelů
teriérů

-

king Charles španěl – letos pořádal KCHMPP, King Charles Spaniel klub ČR o pořádání SVP
nežádá, v roce 2023 bude pořádat Klub chovatelů kavalír a King Charles španělů

-

louisianský leopardí pes - letos pořádal KCHMPP, v roce 2023 bude pořádat Catahoula Club,
z. s.

-

miniaturní bulteriér – letos pořádal KCHMPP, v roce 2023 bude pořádat Klub anglického bull
terriera

-

malý kontinentální španěl – letos pořádal KCHMPP, v roce 2021 pořádal Klub malého
kontinentálního španěla, z. s. (nyní nežádá), v roce 2023 bude pořádat Exotic klub,

-

polský ovčák nížinný - letos pořádal Klub chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze,
zapsaný spolek, v roce 2023 bude pořádat KCHMPP,

-

pyrenejský mastin – letos pořádal KCHMPP, v roce 2023 bude pořádat Moloss klub, z. s.,

-

shar-pei – letos pořádal Exotic klub, v roce 2021 pořádal Klub málopočetných dogovitých
plemen psů, z. s. (nyní nežádá), v roce 2023 bude pořádat Shar-pei Club, z. s.

-

středoasijský pastevecký pes – letos pořádal Klub ruských a asijských ovčáckých psů, v roce
2021 pořádal Moloss klub z. s. , v roce 2023 bude pořádat Klub málopočetných dogovitých
plemen psů, z. s. ,

-

tibetská doga – letos pořádal KCHMPP, v roce 2023 bude pořádat Klub tibetské dogy ČR, z. s.

2) Chráněný termíny MVP a NVP
Některé kluby se při plánování výstav na rok 2023 shodly s chráněnými termíny NVP a
MVP. Sekretariát obratem oslovil kluby s žádostí o dodání nového termínu výstavy. Většina
klubů již zaslala nové termíny. Kluby, které zatím k nové termíny nezaslaly a jejich výstavy
tak nejsou schválené: KCHBO (1011) a Novofundland klub ČR (2016), které si v chráněném
termínu navrhly KV bez KV. Dále pak Klub chovatelů slovenských čuvačů v ČR, který si navrhl
KVP s KV.
V chráněném termín byl navržen i termín krajské výstavy (pro všechna plemena)
v Dolním Benešově 17.09.2023. VK oslovila Kynologickou jednotu ČR, jakožto zastřešující
orgán, obdržela však odpověď, že pořadatel na navrženém termínu trvá, jako důvod uvedl,
že nemá jinou možnost a velkou vzdálenost cca 500 km. Domnívá se tedy, že si výstavy
nebudou konkurovat.

VK žádá kluby a Kynologickou jednotu o doložení nových termínů nejpozději do 10 dnů od
schválení P ČMKU.
VK doporučuje schválení výstavního kalendáře na rok 2023.

3) Metodika - Speciální výstavy
Návrh Metodiky Speciálních výstav je přílohou zápisu VK. VK konstatuje, že tento rok jsou již
Speciální výstavy nahlášeny. Navrhujeme tedy oslovit kluby, které o Speciální výstavu v roce
2023 nezažádaly. Tyto kluby budou mít 14 dnů na vyjádření, zda mají o výstavu zájem.
Pokud tak neučiní, bude výstava nabídnuta dalším klubům, preference klubů dle počtu
zapsaných štěňat.

4) Stížnost na porušení Výstavního řádu ČMKU
VK obdržela podnět týkající porušení Výstavního řádu článku 13 písmene o) na
klubových výstavách Klubu chovatelů špiců, které se konaly 7. – 8.5.2022 v Kácově. Dle
sdělení měli vedoucí a zapisovatelé v kruhu přihlášené psy, kteří byli v kruhu vystaveni.

VK doporučila vznést dotaz na klub i na stěžovatelku s žádostí o doložení případných
důkazů. Stěžovatelka zaslala fotodokumentaci. KCHŠ se vyjádřil s potvrzením, že personál si
svoje psy opravdu vystavil a po tuto dobu byl nahrazen jinou osobou v kruhu. KCHŠ tento
postup neshledává jako pochybení. Dále je z doložených fotografií zřejmé, že zapisovatelé a
vedoucí kruhu část výstavy pracovali v kruhu a následně aktivně vystavovali psy.
VK navrhuje, aby došlo k odebrání všech známek a titulů dotčených psů v majetku personálu
v kruzích zadaných na výstavách KCHŠ konaných v Kácově 7. – 8. 5. 2022. KCHŠ byl již
v minulosti upozorněn na dodržování Výstavního řádu (Zápis VK 10.11.2021). Za opakované
nedodržení VŘ ČMKU, VK dále navrhuje odebrání KVP bez KV na rok 2023.
Odloženo na příští jednání
5) Stížnost na porušení Výstavního řádu ČMKU
VK byla upozorněna na porušení Výstavního řádu ČMKU článku 10) písmene c) na
Speciální výstavě barvářů dne 27.08.2022 ve Velké Bystřici. Dle přiložené video
dokumentace bylo ve výstavním kruhu u plemene hannoverských barvářů 5 osob.
VK uvádí, že výstava neproběhla dle Výstavního řádu. VK navrhuje ponechat
vystavovaným jedincům ohodnocení (známka), ale navrhuje odebrání čekatelství CAC, CAJC,
za která ručí ČMKU.

6) Stížnost na neuhrazení výstavních poplatků
VK obdržela stížnost od pořadatele MVP v Mladé Boleslavi. Pořadatel uvádí, že
vystavovatelka M. H. přihlásila na MVP, která se konala ve dnech 20.8. – 21.08.2022, své dva
psy. Pořadatele požádala o možnost uhrazení výstavních poplatků v hotovosti na výstavě,
úhradu přislíbila i v případě, že se nebude moci výstavy zúčastnit. Vystavovatelka bohužel
ani po urgencích ze strany pořadatele výstavní poplatek neuhradila.
VK doporučuje, aby vystavovatelka výstavní poplatky uhradila nejpozději do poloviny
listopadu, v případě neuhrazení VK navrhuje zákaz vystavování od 01.01. – 31.12.2023.

7) Stížnost vystavovatelky ze zahraničí
VK byla adresována stížnost zahraniční vystavovatelky na pořadatele MVP v Mladé
Boleslavi. Vystavovatelka upozorňuje, že anglická verze webových stránek není plně funkční.
Zahraniční vystavovatelé tedy nemají možnost získat kompletní informace o výstavě,
převážně, ve kterých dnech se výstava koná. Stěžovatelka se domnívala, že se jedná o dvě
separátní MVP výstavy konané během jednoho víkendu.
VK doporučuje upozornit pořadatele, aby anglická verze webových stránek byla
totožná s českou. VK prošla zaslané podklady a zkontrolovala v DO vystavený vstupní list
vystavovatelky.
Na základě tohoto VK doporučuje, odpovědět vystavovatelce, že na jejím vstupním listu byl
velmi zřetelně uveden pouze jeden výstavní den.

8) Žádost o změnu Výstavního řádu ČMKU
VK byla zaslána žádost o změnu Výstavního řádu ČMKU konkrétně článku 12)
písmene b). Žadatelka by ráda prosadila změnu týkající se účasti hárajících fen na výstavách.
Součástí žádosti je upozornění na nespravedlnost vůči vystavovatelům, kterým pořadatelé
nedávají žádnou kompenzaci přihlášky za neúčast háravé feny.
VK doporučuje P ČMKU zvážit tuto změnu.
Neschváleno

9) Stížnost na vyloučení účastníka ze soutěže Junior Handling
VK obdržela stížnost na pořadatele MVP v Klatovech. Do soutěže Junior Handling byla
na sobotu 17.09.2022 přihlášena junior handlerka s plemenem dlouhosrstý vipet. Od
pořadatele obdržela vstupní list, při nástupu do soutěže byla rozhodčí upozorněna, že se
s neuznaným plemenem soutěže nemůže zúčastnit. Dle předpisů FCI není účast plemen NON
FCI možná v žádných závěrečných soutěží. Zákonný zástupce junior handlerky vznesl protest
ve výstavní kanceláři, kde přesto, že přihláška byla přijata, nebyl protest sepsán a postup
nebyl objasněn.
VK podnět projednala, VK konstatovala, že pochybení došlo na obou stranách,
pořadatel bude znovu informován o dodržování řádu. VK doporučuje pořadateli kompenzaci
výstavního poplatku (vrácení poplatku nebo například účast v soutěži na příští výstavě
zdarma).

10) Bodování soutěže Pes roku
Na VK se obrátila vystavovatelka upozorňující na současné bodování soutěže Pes
roku. VK se problematikou bude zabývat, případné změny budou předmětem příštího
jednání, kde bude připravena tabulka nového hodnocení a následně zaslána na P ČMKU.
11) Středoevropská výstava chrtů
VK obdržela žádost od Klubu chovatelů chrtů o pořádání Středoevropské výstavy
chrtů 29. 4. 2023 na Konopišti. VK doporučuje P ČMKU schválení zaslané žádosti, která
obsahuje všechny potřebné náležitosti.

Zapsala: Ing. K. Nováková a K. Seidlová

