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Registrace za psa      1000 Kč

Výstavní poplatky v CZK
platí pouze pro jedince zapsané v české plemenné knize

UZÁVĚRKA 30.6.2022

štěňě        600 Kč
dorost        600 Kč
veterán       600 Kč
soutěže       400 Kč

Online verze katalogu bude 
zveřejněna

v den výstavy před
začátkem posuzování.

Tištěný katalog
nebude k dispozici.

Registration of dog      50 EUR

Entry fees
Deadline 30.6.2022

minor puppy       35 EUR
puppy        35 EUR
veteran       35 EUR
competitions       20 EUR

storno/změna přihlášky     100 Kč

storno/change of entry     5 EUR

Komerční plocha k
pronájmu.

Informace a přihláška
pro zájemce o práci v kruhu.

https://www.praguexpodog.cz/prodejci/
https://www.praguexpodog.cz/prodejci/
https://www.praguexpodog.cz/pracovnici/
https://www.praguexpodog.cz/pracovnici/


registrace za psa  800 Kč
štěně    450 Kč
dorost    450 Kč
veterán   450 Kč

registration of dog  40 EUR
minor puppy   25 EUR
puppy    25 EUR
veteran   25 EUR

Informace k platbě:
• Neuhrazené přihlášky budou bez upozornění stornovány do jednoho týdne od podání.
• Sleva za druhého psa není poskytnuta.
• Změna majitelství u jednoho nebo více hlášených psů bude brána jako nová registrace za plnou cenu.
• Platba na místě, v den výstavy, není možná. 
• Storno nebo změna přihlášky je možná pouze za poplatek a do termínu uzávěrky.
• Při platbě bankovním převodem nahrajte k přihlášce doklad o zaplacení výstavního poplatku.
• Při platbě za více psů (se stejným majitelem, v rámci jedné registrace) uhraďte výstavní poplatky dohromady.

Platby v CZK :
FIO BANKA

Číslo účtu: 2802168883/2010

Platby v EUR
FIO BANKA

Číslo účtu: 2002168885/2010
IBAN: CZ57 2010 0000 0020 0216 8885

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Majitel bankovního účtu CZ i EUR:
Český kynologický svaz, z.s., 

U Pergamenky 1511/3 17000 P-7 -Holešovice

Po online registraci musí vystavovateli přijít potvrzovací email s údaji registrace.
V případě, že Vám potvrzovací email nedorazil, je možné že registrace NEPROBĚHLA! V takových případech 
neprodleně kontaktujte email vystava@kynologie.cz a uveďte údaje Vaší registrace. Zda byla přihláška úspěšně podána 
zjistíte ve svém profilu v sekci „Moje přihlášky“, kde je možné sledovat také její stav.
Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty!

Výstavní poplatky za Česká národní plemena
Entry fees for Czech national breeds



Pokyny k registraci
Ke každé přihlášce musí být v systému Dogoffice nahrána kopie průkazu (uznávaného FCI) z obou stran, s čitelným 
jménem majitele.
Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením mezinárodního výstavního řádu FCI, výstavního řádu 
ČMKU (Českomoravské kynologické unie) a propozicím výstavy.
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. 
Odesláním registrace souhlasí vystavovatel s tím, že bude jeho jméno a adresa zveřejněna v katalogu výstavy.
Při platbě bankovním převodem prosím uvádějte do poznámky jméno majitele účtu v systému Dogoffice.

Třídy:
V jeden výstavní den může být pes přihlášen pouze do jedné třídy.
Přeřazování psů po uzávěrce není možné.
Změny tříd a storna přihlášek po poslední uzávěrce nejsou možné.
Přihlášky a dokumenty zaslané po datu uzávěrky nebudou akceptovány.

Třídy šampionů a pracovní: 
Pokud nebude k přihlášce připojena kopie šampionátu / pracovního certifikátu, že pes splňuje podmínky dané pro 
tyto třídy, bude automaticky zařazen do třídy otevřené.

Čekatelství:
CAJC CZ, BOJ, CAC CZ, Res. CAC CZ, CAC ČMKU, CACIB, Res CACIB, BOV, BOS,
BOB-Vítěz Prahy, JBIG, BIG, JBIS, BIS. Udělení titulů nelze nárokovat.
Pro získání titulů Český junior šampion, Šampion CZ, Šampion ČMKU, C.I.B a C.I.E platí vydaná ustanovení.

Vystavovatelé, kteří získají potřebné čekatelství pro přiznání titulů Český šampion, Český junior šampion,
Český grand šampion, Český veterán šampion a Šampion ČMKU mají možnost po předložení výstavních hodnocení,
kopii PP a případně kopii pracovního certifikátu u plemen podřízených zkouškám, zažádat o vystavení diplomu přímo 
na výstavě. Vystavování výstavních šampionátů je pod záštitou ČMKU.



Soutěže v závěrečném kruhu:

Junior Handling I. kategorie (9-12 let) věkové rozmezí pro zařazení-nejméně jeden den před dnem    
     konání výstavy musí dítě dosáhnout věku 9 let a současně v    
     den konání výstavy nesmí dosáhnout věku 13 let.
Junior Handling II. kategorie (13-16 let)  věkové rozmezí pro zařazení-nejméně jeden den před dnem
     konání výstavy musí dítě dosáhnout věku 13 let a současně v    
     den konání výstavy nesmí dosáhnout věku 17 let.
Nejlepší štěně    nastupují všichni psi/feny oceneni známkou VN 1 ve třídě štěňat.
Nejlepší dorost    nastupují všichni psi/feny oceneni známkou VN 1 ve třídě dorostu.
Nejlepší pár    pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou
     v majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina  3-5 jedinců jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a    
     pocházejí od jednoho chovatele z různých spojení (min. 2)
Nejlepší veterán    nastupují jedinci s titulem nejlepší veterán - BOV

Vítězové skupin FCI – junioři (JBIG – Junior Best in Group)  nastupují jedinci s titulem BOJ
Vítězové skupin FCI (BIG –Best in Group)    nastupují jedinci s titulem BOB
Nejkrásnější mladý pes výstavy (JBIS – Junior Best in Show)  nastupují jedinci s titulem JBIG
Nejkrásnější pes výstavy (BIS – Best in Show)    nastupují jedinci s titulem BIG

Pořadatel si vyhrazuje právo na:
- Změny rozhodčích.
- Stanovení nebo změnu maximálního počtu přihlášených psů (zejména v případě stanoveného maximálního počtu 
osob na veřejných akcích). Platí i v případě omezení počtu již přihlášených psů a možnosti ukončení přihlašování před 
termínem uzávěrky z kapacitních důvodů.
- V případě zrušení výstavy bude vystavovateli vrácena částka za registraci, ponížena nejvíce o 100 Kč pro účely uhra-
zení nezbytných nákladů spojených s organizací výstavy.
- Odmítnutí/storno přihlášky bez udání důvodu.



Vstupní listy:
Budou dostupné v uživatelském účtu dogoffice, cca deset dnů před konáním výstavy.
Vstupní list slouží zároveň jako jedinečná vstupenka na výstavu. Počet hlášených jedinců = počet volných vstupů na 
výstavu.
Na výstavu se může vystavovatel dostavit dle časového rozpisu posuzování, který zveřejňujeme cca 10 dní
před konáním výstavy. Není tedy nutné být na výstavě již od jejího začátku. Zároveň je třeba dbát na dostatečnou
časovou rezervu (komplikace při příjezdu, aktuální stav dopravy, cesta z parkoviště apod.).
Na vstupním listu jsou uvedeny informace o výstavních dnech (na každý výstavní den připadá jeden vstupní list), o 
všech hlášených psech, jejich třídách, včetně katalogových čísel a čísel výstavních kruhů.
Pokud vystavovatel nenalezne vstupní list ve svém účtu do stanoveného termínu, je možné, že registrace neproběhla, v 
takových případech neprodleně kontaktujte email vystava@kynologie.cz a uveďte údaje Vaší registrace.

Veterinární podmínky:
Psi, musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona).
Upozorňujeme, že 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost po-
vinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Očkování psa proti vzteklině je platné pouze pokud 
je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. 
Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís.f veterinárního zákona. 
Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a 
Rady 576/2013 z 12. 6. 2013. Na akci a všechny účastněné jedince se vztahují platné veterinární podmínky ČR a EU.
Upozorňujeme, že 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost 
označovat psy na území České republiky mikročipem. Očkování psa proti vzteklině je platné pouze pokud je pes ozna-
čen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Všeobecná ustanovení:
Každý registrovaný pes musí mít s sebou průkaz původu psa, vystavený plemennou knihou, kterou uznává FCI.
Na výstavu nebudou vpuštěni psi s kupírovanýma ušima. Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 77/2004 v 
plném znění, který mění zákon č. 246/1992. 
V případě, že počet přihlášených psů v kruhu přesahuje 80 jedinců, posudek nemusí obsahovat slovní popis psa.
Během výstavy bude probíhat namátková kontrola psů dle tetovacího nebo čipového čísla, za účelem identifikace.
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den 
výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Psi musí být zapsáni v plemenné knize členského státu FCI nebo 
v plemenné knize zemí, jejichž PP je FCI uznáván. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo 
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi jsou dle výstavního řádu z 
výstavy vyloučeni. Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci
s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Je zakázáno upravovat srst, kůži 
nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar.



Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, 
trimování česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu, než je nezbytné pro 
úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa
z účasti na výstavě. 
Majitelé psů s uděleným titulem „BOB – Vítěz Prahy“ jsou povinni se zúčastnit se svými psy i závěrečných soutěží. 
Cena za titul BOB bude vydána pouze těm jedincům, kteří se zúčastní soutěží v závěrečném kruhu. Netýká se neu-
znaných plemen. Rázy (barevné, velikostní, dle typu srsti) některých plemen jsou posuzovány odděleně, dle ustanove-
ní FCI, nebo dle rozhodnutí ČMKU.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu 
ČMKU. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Prodej štěňat 
na výstavě je zakázán. 

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních 
předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 2000 Kč, a to pouze v průběhu 
výstavy, tzn. dokud se posuzuje v kruzích (neplatí pro přípravný a závěrečný kruh). Nebude-li protest uznán, jistina 
propadá ve prospěch pořadatele výstavy.


