
 

 

VÝSTAVNÍ ŘÁD  

 

Článek 1. - Účel výstavního 
řádu  

 

Výstavní řád KUČR, z.s. navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu WCHSA. 

Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měli 

jednotný a důstojný ráz. Bližší podrobnosti a případné doplňky, které však nesmí být 

v zásadním rozporu s tímto řádem, upravují propozice výstavy. Výstavy reprezentují 

kynologii před veřejností, přispívají k její propagaci a povzbuzení zájmu o chov a 

držení jednotlivých plemen psů. Pro potřeby tohoto řádu se pod uvedenými termíny 

rozumí: pes nebo fena, pokud není přímo uvedeno jinak Plemeno: plemeno uznané 

WCHSA, které má uznaný standard WCHSA, národně uznané plemeno, dosud 

mezinárodně neuznané nebo plemeno nově vytvořené, které je registrováno národní 

organizací, Vystavovatel: zpravidla majitel psa, který nese objektivní odpovědnost za 

plnění povinností podle tohoto Výstavního řádu nebo odpovědnost za škody 

způsobené přihlášeným psem. Zvláštní odpovědnost nese osoba pověřená majitelem 

na předvedení psa na výstavě, která může být v přiměřeném rozsahu vykonavatelem 

práv a povinností vystavovatele. 

 

 

Článek 2. - Plánování a organizace výstav 

 

a) Výstavu může uspořádat kynologická organizace, která je začleněna do KUČR, 

z.s. a může mít právní subjektivitu a nebo může být členskou základnou KUČR,z.s. 

(dále jen pořadatel).  

b) Žádost o uspořádání celostátní, národní a mezinárodní výstavy v konkrétním 

termínu musí kynologická organizace zaslat do 30.11. předchozího roku sekretariátu 

WCHSA. Případné změny schvaluje Prezídium KUČR, z.s. ve spolupráci s WCHSA. 

Při koordinaci bude obecně respektován princip chráněných termínů mezinárodních 

a národních výstav na území republiky. Žádost o uspořádání mezinárodních a 

národních výstav se řídí doplňujícími předpisy KUČR, z.s., které tyto termíny 

schvalují.  

 



 

 

 

 

c) Žádost o uspořádání klubové, speciální výstavy v konkrétním termínu musí 

pořadatel zaslat do 30.11. předchozího roku sekretariátu zastřešující kynologické 

organizace. Případné změny schvaluje příslušný orgán zastřešující organizace. Při 

koordinaci bude obecně respektován princip chráněných termínů mezinárodních a 

národních výstav na území republiky. d) Kalendář výstav bude zveřejněn do 31. 

ledna.  

e) Za přípravu, zabezpečení, průběh a likvidaci výstavy zodpovídá pořadatel.  

f) Výstavy jsou finančně zajišťovány pořadatelem, pokud není předem smluvně 

stanoveno jinak.  

 

 

Článek 3. - Druhy výstav 

 

Podle rozsahu a místa uspořádání se výstavy dělí na: 

 a) klubové (CAPC, JCAC, BOB, BOS)  

 b) speciální (CAPC, JCAC, BOB, BOS)  

 c) speciální (bez CAPC, JCAC, BOB, BOS)  

 d) národní (Vítěz České republiky, Vítěz Junior České republiky ,  

Vítěz České republiky veteránů, CAPC, JCAC, BOB, BOS)  

 e) mezinárodní (CAPC, JCAC, CAC, CACIB, BOB, BOS, BOG) 

a) Klubové výstavy – jsou přístupné pro plemena, zastřešené v pořádající klubu. Klub 

může uspořádat jednu klubovou výstavu v průběhu jednoho kalendářního roku. 

Zadávání klubových titulů upravuje tento výstavní pořádek, který musí být zveřejněn 

v propozicích. Pokud je na výstavě zadávané čekatelství českého šampionátu 

(JCAC, CAC) musí být výstava přístupná pro všechny jedince plemene, pokud splňují 

obecně platné podmínky.  

b) Speciální výstavy – jsou přístupné pro plemena, zastřešené v pořádající klubu. 

Pořádající organizace může zorganizovat: 

    1. Jednu speciální výstavu v kalendářním roce se zadáváním titulů CAC / JCAC, 

Vítěz speciální výstavy, BOB, BOS  

2. Speciální výstavy se zadáváním titulů Vítěz speciální výstavy, BOB, BOS)  

c) Národní výstavy – se zadáváním CAPC, JCAC, Vítěz České republiky, Vítěz 

Junior České republiky, Vítěz České republiky veteránů, Vítěz České republiky 

štěňat, Vítěz České republiky dorostu – přístupné pro všechna plemena.  

d) Mezinárodní výstavy – se zadáváním CAPC,CAC, JCAC a čekatelství 

mezinárodního šampionátu krásy WCHSA – CACIB (dále jen CACIB), BOB, BOS a 

BOG – přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou uspořádány pod záštitou 

WCHSA a podle Mezinárodního výstavního řádu WCHSA. 

 

 

Článek 4. – Výstavní třídy 

 

a) Pes smí být na jedné výstavě přihlášen pouze do jedné třídy.  

b) Rozdělení psů do tříd:  

1. mladšího dorostu – od kompletní vakcinace do 6 měsíců – uděluje se čekatel 

TITUL CAPC  



 

 

 

 

2. třída dorostu – od 6–9 měsíců – uděluje se čekatel TITUL CAPC  

3. třída mladých – od 9–18 měsíců nad 35 cm / od 9–15 do 35 cm – uděluje se 

čekatel TITUL JCAC  

4. třída střední (mezitřída) - od 15–24 měsíců – uděluje se čekatel TITUL CAC, 

CACIB  

5. třída otevřená – od 15 měsíců do 35 cm / od 18 měsíců nad 35 cm – uděluje se 

čekatel TITUL CAC, CACIB  

 6. třída pracovní – od 12 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze 

pro psy, kteří dosáhli splnění podmínek pro třídu pracovní, musí být doložen pracovní 

certifikát – uděluje se čekatel TITUL CACT  

 7. třída šampionů – od 18 měsíců, je přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní 

šampion, nebo šampiona některé z členských zemí WCHSA – uděluje se čekatel 

TITUL CAC, CACIB 

8. třída veteránů – od 6 let nad 35 cm / od 7 let do 35 cm – uděluje se čekatel TITUL 

CAC, CACIB  

9. třída čestná – mimo konkurenci v této třídě je možné představit psy bez nároku na 

kvalifikaci, se zadáváním známky a pořadí. Přístupná pro psy s uznaným 

mezinárodním nebo národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem 

klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v 

konkurenci dospělých.  

 

S výjimkou mezinárodních výstav mohou být v některých speciálních případech 

(např. u plemene německý ovčák) vypsány třídy s jiným členěním, tak jak to 

odpovídá potřebám chovu a typu výstav. Rozdělení plemen, které jsou posuzovány 

odděleně podle zbarvení, velikostních rázů a druhu srsti určují: Pro mezinárodní 

výstavy směrnice WCHSA, pro ostatní typy výstav dokumenty KUČR,z.s. Počet 

navržených čekatelství CACIB pro jednotlivá plemena stanovuje WCHSA. Pro 

zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí 

být splněny v den podání přihlášky. Přihláška na výstavu musí být kompletně 

vyplněna, musí k ní být přiložena fotokopie průkazu původu hlášeného jedince. V 

případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampionů nebo certifikát o 

absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je 

pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené. 

 

 

Článek 5. – Klasifikace 

 

Ocenění psa se provádí zadáním známky  

a) Třída mladší dorost a dorost – velmi nadějný, nadějný, diskvalifikován, 

neposouzen v těchto třídách se stanovuje pořadí tří psů oceněných známkou velmi 

nadějná. V třídách mladšího dorostu a dorostu se určuje pořadí prvních tří jedinců s 

oceněním velmi nadějný  

b) Třída mladých – střední – otevřená – pracovní – šampionů – veteránů – čestné: 

výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná, diskvalifikován, neposouzen. V těchto 

třídách se stanovuje pořadí tří psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.  

c) Zadávané známky udělované rozhodčími musí odpovídat následujícím definicím:  

    



 

 

 

 

 VÝBORNÝ – Tato známka může být zadána pouze psovi, který téměř naplňuje ideál 

standardu plemene, který je předveden ve výborné kondici, vykazuje harmonický, 

vyvážený 

 temperament a má výborný postoj. Jeho mimořádně charakteristiky odpovídající 

plemeni umožňují prohlížení drobnějších nedokonalostí; musí však mít typické rysy 

svého pohlaví.  

    VELMI DOBRÝ – Tato známka může být zadána pouze psovi, který má typické 

rysy svého plemene, který má vyvážené proporce a je ve správné kondici. Může být 

tolerovaných pár drobnějších chyb. Toto ocenění může být zadáno pouze psovi, 

který vykazuje kvalitu.  

    DOBRÝ – Tato známka má být zadána pouze psovi, který má hlavní rysy svého 

plemene. Dobré stránky mají převažovat nad chybami tak, aby pes mohl být 

považován za dobrého představitele plemene. 

    DOSTATEČNÝ – Tato známka by měla být udělena psovi, který přiměřeně 

odpovídá plemeni, ale nemá všeobecně přijímané charakteristiky nebo takovému, 

jehož fyzická kondice není dostačující.  

    DISKVALIFIKOVÁN – Tato známka by měla být udělena psovi, který neodpovídá 

typu požadovanému standardem plemene; takovému, který vykazuje chování, které 

zjevně není v souladu s jeho standardem nebo který se chová agresivně; takovému, 

který vykazuje abnormality varlat; který má anomálie čelisti; který vykazuje barvu 

nebo strukturu srsti, které nejsou v souladu se standardem plemene nebo 

jednoznačně vykazuje znaky albinismu. Tato známka by měla být také udělena 

psům, kteří tak málo odpovídají jednotlivým rysům plemene, až je ohroženo jejich 

zdraví. Kromě toho by měla být tato známka zadána psům, kteří vykazují 

diskvalifikující vady tak, jak jsou uvedeny ve standardu. Důvod, proč byl pes 

ohodnocen jako DISKVALIFIKOVÁN, musí být uvedeno v posudku.  

    NELZE POSOUDIT – Toto hodnocení má být uděleno každému psovi, který se 

nepohybuje, který kulhá, který neustále skáče na svého vystavovatele nebo se 

pokouší uniknout z kruhu, což znemožňuje posouzení jeho kroku a pohybu, nebo se 

neustále vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje kontrolu zubů, anatomie, 

stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení by rovněž mělo být uděleno, pokud 

byly pozorovány stopy operací nebo ošetření nasvědčující tomu, že vystavovatel 

chtěl oklamat rozhodčího. Totéž platí, pokud má rozhodčí dostatečný důvod pro 

podezření na operace určené ke korekci původního stavu nebo rysu (např. Oční 

víčko, ucho, ocas). Důvod, proč bylo zadáno hodnocení NELZE POSOUDIT musí být 

uveden v posudku. 

 

 

Článek 6. – Tituly  

 

a) Vítěz třídy – Může být udělen na speciálních, případně klubových výstavách, na 

kterých není zadáván CAC, jedincům, kteří získali ve třídě mladých, střední, 

otevřené, pracovní, šampionů, veteránů a čestné ocenění výborný 1. V případě 

rozdělení plemene podle zbarvení, velikostního rázu a druhu srsti může být tento titul 

udělen v každé třídě.  

b) Klubový vítěz / Klubový vítěz mladých / Klubový vítěz veteránů – Podmínky pro 

udělení klubem udělovaných titulů a čekatelství musí být uvedeny v propozicích  



 

 

 

 

 

výstavy (zejména, pokud je stanoven minimální věk psa, případně jsou stanoveny 

podmínky pro členství majitele v klubu apod). Uděluje se pro každý klub a jedno 

plemeno jedenkrát v kalendářním roce.  

c) Vítěz speciální výstavy – Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1 - 

CAC z třídy střední, otevřené, pracovní, šampionů.  

d) Vítěz České republiky – Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní 

výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z třídy střední, otevřené, pracovní, 

šampionů. 

e) Vítěz Junior České republiky– Titul může být zadán na národní výstavě nejlepšímu 

mladému psovi a feně plemene z třídy mladých, kteří obdrželi V1 JCAC.  

f) Vítěz České republiky veteránů – Titul může být zadán na národní výstavě 

nejlepšímu psovi a feně plemene z třídy veteránů, kteří obdrželi V1.  

g) Nejhezčí junior plemene (BOJ) - Titul může být zadán nejlepšímu psovi nebo feně 

plemene z třídy mladých z konkurence výborných 1. 

h) Nejhezčí pes plemene – Titul může být zadán nejlepšímu psovi plemene z 

konkurence výborných 1 z tříd mladých, střední, otevřené, pracovní, šampionů a 

veteránů.  

i) Nejhezčí fena plemene – Titul může být zadán nejlepší feně plemene z konkurence 

výborných 1 z tříd mladých, střední, otevřené, pracovní, šampionů a veteránovi)  

j) Nejhezčí veterán (BOV) - pes nebo fena z konkurence vítězů třídy veteránů.  

i) Vítěz plemene (BOB) - Na výstavách se zadáváním CAC do soutěže nastupují: 

všichni jedinci, kteří získali JCAC, případně jeden jedinec s titulem BOJ, nejlepší 

dospělí jedinci (Vítěz České republiky CACIB, Klubový vítěz nebo Vítěz speciální 

výstavy) a výborný 1. z třídy veteránů, případně jeden jedinec BOV. Pokud se na 

výstavě zadává titul Nejkrásnější pes a Nejkrásnější fena, výběr Vítěze plemene 

(BOB) se určí z těchto jedinců. - Na výstavách bez zadávání CAC do soutěže 

nastupují: 3, všichni jedinci, kteří získali výborný 1 ve třídě mladých, případně jeden 

jedinec s titulem BOJ, nejlepší dospělí jedinci oceněním výborný 1. z třídy střední, 

otevřené, pracovní a šampionů (Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy) a veteránů, 

případně jeden jedinec BOV. Pokud se na výstavě zadává titul Nejkrásnější pes a 

Nejkrásnější fena, výběr Vítěze plemene (BOB) se určí z těchto jedinců.  

j) Nejhezčí z opačného pohlaví (BOS) - Do soutěže nastupují vítězní jedinci 

opačného pohlaví jako je vítěz plemene. Pokud se na výstavě zadává titul 

Nejkrásnější pes a Nejkrásnější fena, tak titul BOS je zadán jedinci opačného pohlaví 

jako je zadaný BOB.  

k) Vítěz skupiny mladých WCHSA (JUNIOR BIG) - Do soutěže nastupují jedinci, kteří 

získali titul BOJ, pokud titul nezadává, nastupují jedinci s titulem JCAC. Soutěž je 

nepovinná. 

l) Vítěz skupiny WCHSA (BIG) - Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) 

příslušné skupiny WCHSA.  

m) Vítěz dne (BOD) - Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin WCHSA, které 

byly v daný den posouzeny.  

n) Vítěz výstavy mladých (JUNIOR BIS) - Do soutěže nastupují vítězové skupin 

mladých WCHSA. Soutěž je nepovinná.  

o) Vítěz výstavy (BIS) - Do soutěže nastupují vítězové skupin WCHSA nebo BOD.  

 



 

 

 

 

 

Všechny tituly je možné zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců. Případné 

tituly je možné udělit pouze tehdy, pokud je jejich udělení v souladu s propozicemi 

výstavy. Tituly nejsou nárokovatelné. 

 

 

Článek 7. – Čekatelství 

 

a) Čekatelství Českého šampionátu mladých (JCAC) - Zadávání tohoto čekatelství 

upravuje Řád pro udělování titulu Český junior šampion.  

b) Čekatelství Českého šampionátu (CAC) - Zadávání těchto čekatelství upravují 

Řády pro udělování příslušných titulů.  

c) Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy WCHSA (CACIB) - Zadávání tohoto 

titulu upravuje Mezinárodní výstavní řád WCHSA 

 

Čekatelství uděluje (CAC, JCAC), nebo navrhuje (CACIB) delegovaný rozhodčí, který 

na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve 

více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá 

(navrhne). Vystavovatel dostane doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, 

razítko 

pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího. Doklad musí být 

vystaven na oficiálním formuláři KUČR,z.s. Tituly nejsou nárokovatelné. 

 

 

Článek 8. – Soutěže 

 

Soutěže na výstavách slouží ke zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci 

pracovního a zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i 

ke zhodnocení úrovně chovu jednotlivých plemen.  

Zpravidla se vypisují tyto soutěže:  

    a) Nejhezčí pár psů - Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzení 

a jsou v majetku jednoho majitele, ne spolumajitele. Majitel musí být uveden v 

průkazu původu.  

    b) Chovatelské skupiny - Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a max. 

pět jedinců pocházejících z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. 

od dvou 

        různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzení. Psi nemusí být v 

majetku chovatele.  

    c) Mladý vystavovatel (Junior Handling - Dítě a pes) - Tato soutěž je důležitou 

přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto jeho kvalita 

není rozhodující.  

        Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen. Rozdělení 

věkových kategorií: 1. kategorie 5-11 let, 2. kategorie 11–17 let.  

        Pro zařazení do jednotlivé kategorie je rozhodující dovršením věku 

vystavovatele - jeden den před konáním výstavy. Soutěž upravuje řád pro Junior 

handling.  

    



 

 

 

 

 

 d) Soutěž o nejlepšího plemeníka – se vypisuje pouze na klubových a speciálních 

výstavách. Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5 potomky, kteří byli na 

výstavě  

        posouzení. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě 

posouzen v konkurenci. Je vhodné v propozicích a programu výstavy uvést i přehled 

všech propagačních doprovodných akcí. 

 

 

Článek 9. – Rozhodčí 

 

a) Na výstavách mohou posuzovat rozhodčí, kteří jsou uvedeni v seznamu 

rozhodčích KUČR,z.s., členských zemí WCHSA a smluvních partnerů KUČR,z.s. a 

mají kvalifikaci k posuzování příslušných plemen.  

b) Na mezinárodních výstavách mohou posuzovat rozhodčí, kteří jsou uvedeni v 

seznamu mezinárodních rozhodčích členských zemí WCHSA a smluvních partnerů 

WCHSA.  

V ČR mohou posuzovat i rozhodčí, kteří jsou uvedeni v seznamu národních 

rozhodčích KUČR,z.s.  

c) Zahraniční rozhodčí členských zemí WCHSA a smluvních partnerů WCHSA může 

v ČR posuzovat pouze se souhlasem své mateřské organizace. Rozhodčí ze 

smluvních organizací WCHSA bude posuzovat podle řádu WCHSA. Způsob získání 

kvalifikace, rozšíření kvalifikace, vedení seznamů rozhodčích upravují mezinárodní a 

národní předpisy.  

d) Na výstavě může posuzovat pouze ten rozhodčí, který byl na výstavu delegován, a 

to výhradně na ty plemena, pro které má kvalifikaci. 

e) Delegování na výstavy provádí na žádost pořadatele KUČR,z.s. Stejným 

způsobem jsou delegovaní čekatelé a hospitanti. KUČR,z.s. má právo rozhodčího, 

resp. čekatele nebo hospitanta na výstavu nedelegovat, resp. delegování pozastavit 

bez uvedení důvodu. 

f) Jeden z delegovaných rozhodčích je delegující organizací pověřen do funkce 

hlavního rozhodčího. V případě, že se na výstavu nedostaví, určí se tento na poradě 

rozhodčích dohodou. Povinnosti hlavního rozhodčího: - Řídí poradu rozhodčích, - Je 

předsedou komise, která rozhoduje o protestech, - Přiřadí čekatele na funkci 

rozhodčího k jednotlivým rozhodčím, - Pokud to situace vyžaduje, podává zprávu o 

průběhu výstavy delegujícímu orgánu.  

g) Rozhodčí má právo: - Požadovat od pořadatele splnění odpovídajících podmínek 

pro posuzování psů, - Upozornit na nevhodné chování vystavovatelů, pořadatelů 

nebo pomocníků ve smyslu ustanovení tohoto řádu a při jeho hrubém porušení 

odmítnout posuzovat psy, - Při nevhodném chování vystavovatelů může přerušit 

posuzování, napsat zprávu na formulář, který je poslední stranou knihy rozhodčího, 

kde uvede katalogové číslo vystavovatele a celý průběh nevhodného chování 

vystavovatele. Záznam podepíší vedoucí kruhu a zapisovatel, případně další svědci. 

Rozhodčí bezprostředně po události informuje o události ředitele výstavy. - 

Neposoudit jedince, který nastoupil opožděně do kruhu. - Na vyplacení náhrad 

spojených s výkonem své funkce v souladu s předpisy WCHSA.  

 



 

 

 

 

 

h) Rozhodčí má povinnost: - Odmítnout posuzovat na výstavách, které jsou 

uspořádány organizací, která není zastřešená členskou organizací WCHSA, pokud 

nepožádá a nedostane souhlas na takovou výstavu. Písemně potvrdit pořadateli 

přijetí pověření. Přijetím delegace rozhodčí vyslovuje souhlas s podmínkami, které 

pořadatel či delegující orgán uvedl (posuzovaná plemena, předpokládaný počet 

jedinců, včetně stanovení výše odměny a náhrad, ubytování apod) Zúčastnit se 

porady rozhodčích. Vystavované jedince posuzovat nestranně v souladu s daným 

standardem WCHSA nebo standardem země původu. Vystavit písemný posudek a 

zadat výstavní ocenění. V každé třídě určit pořadí čtyř jedinců a u ostatních jedinců 

zadat ocenění bez uvedení pořadí. Neposoudit jedince, jehož byl v posledních šesti 

měsících před výstavou vlastníkem nebo spoluvlastníkem.  

Totéž se vztahuje na psy, kteří patří jeho nejbližším příbuzným nebo partnerům. 

Rozhodčí odpovídá za práci svěřeného čekatele. Neposoudit neovladatelného psa a 

diskvalifikovat agresivního jedince.  

i) Chování rozhodčího musí být korektní jak při posuzování v kruhu, tak i mimo něj. Z 

toho vyplývá, že rozhodčí nesmí: Zobrazit katalog před nebo během posuzování. 

Přihlásit ani vystavit psa na výstavě, kde působí jako rozhodčí. Dostavit se na 

výstavu, na níž posuzuje v doprovodu vystavovatelů, jejichž psy na této akci má 

posuzovat. V žádném případě se v den konání výstavy před jejím zahájením nesmí 

stýkat s vystavovateli, kteří mu budou předvádět své psy, ani u nich před výstavou 

bydlet. V kruhu se musí chovat korektně a posuzovat všechny psy bez diskriminace. 

Musí jednat vždy zdvořile. Při posuzování v kruhu nesmí kouřit ani požívat 

alkoholické nápoje. Při posuzování nesmí používat mobilní telefon. Nesmí se v 

žádném případě ucházet o pozvání k posuzování. Rozhodčí nesmí kritizovat práci 

jiného rozhodčího. Tato ustanovení se týkají v rámci jeho výkonu i čekatelství. 

Partner, jakýkoli člen nejbližší rodiny nebo osoba žijící s rozhodčím ve společné 

domácnosti může přihlásit či vystavit jakéhokoliv psa jakéhokoliv plemene, které 

tento rozhodčí neposuzuje v tento den na výstavě. Psi, které rozhodčí předvádí na 

výstavě, kde není rozhodčím, musí být buď z jeho vlastního chovu, nebo musí být 

jejich majitelem případně spolumajitelem, nebo musí patřit partnerovi nebo blízkému 

příbuznému. 

 

 

Článek 10. – Posuzování 

 

a) O zadání výstavního ocenění, pořadí a titulu je oprávněn rozhodovat jen rozhodčí, 

který je zadává podle kvality předvedených jedinců a není jeho povinností 

prověřovat, zda předvedení jedinci splňuje podmínky, opravňující přihlášení do 

příslušné třídy (věk, zkoušky, zápisy v plemenných knihách apod.)  

b) V každém kruhu posuzuje jeden rozhodčí. Z prostorových důvodů mohou jeden 

kruh využít po sobě dva i více rozhodčích.  

c) Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze rozhodčí, vedoucí 

kruhu, zapisovatel, příp. tlumočník. S povolením hlavního rozhodčího může být do 

kruhu přidělen i hospitant. Rozhodčí se může s pořadatelem dohodnout o vlastním 

zapisovateli. Do kruhu může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořadatele, 

případně hlavní rozhodčí, pokud tito zajišťují úkoly související s úspěšným průběhem  



 

 

 

 

 

výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotografové, funkcionáři klubu apod) je dovolen 

až po ukončení posuzování a určení pořadí. d) Při posuzování se rozhodčí řídí 

standardem WCHSA a ze zemí původu v jeho plném znění. U plemen dosud 

neuznaných WCHSA a plemen nově vznikajících podle standardu schváleného 

členskou zemí WCHSA, která je jejich garantem.  

e) Rozhodčí je povinen stanovit v každé třídě pořadí prvních čtyř jedinců (oceněných 

známkou velmi nadějný, výborný nebo velmi dobrý).  

f) Jako doklad o provedeném posouzení slouží posudkový list, který musí být 

vlastnoručně podepsán rozhodčím, který psa posuzoval. Zápis do průkazu původu, 

nebo do jeho přílohy může být v souladu s propozicemi proveden výstavním výborem 

(vždy však musí být minimálně uvedeno: datum, místo a druh výstavy, třída, ocenění, 

pořadí, tituly a jméno rozhodčího). 

g) Je žádoucí, aby rozhodčí zhodnotil třídu, zdůvodnil zadané ocenění a stanovené 

pořadí. 

 

 

Článek 11. - Podmínky přijetí na výstavu 

 

a) Psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR své trvalé bydliště, musí být zapsáni v 

plemenné knize KUČR,z.s. nebo v jiné plemenné knize uznané KUČR,z.s. 

b) Pes a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v propozicích 

(viz zejména veterinární podmínky článku 17 tohoto VŘ). 

 

 

Článek 12. - Z účasti na výstavě jsou vyloučeni 

 

a) Psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, slepí psi, feny v druhé polovině 

březosti a kojící feny.  

b) Psi nebezpeční – agresivní vůči lidem a psům  

c) Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat. 

 

Článek 13. - Povinnosti pořadatele (Výstavního výboru) 

 

a) Požádat včas o zařazení výstavy do kalendáře kynologických akcí.  

b) Vydat propozice se všemi důležitými informacemi potřebnými k účasti na výstavě i 

s uvedením skutečností, které vylučují psy z účasti na výstavě. Dále musí být 

uvedeno, že vystavovatel souhlasí se shromážděním a zpracováním osobních údajů, 

zveřejněním svého jména a adresy v katalogu. V propozicích klubových, speciálních, 

národních a mezinárodních výstav musí být uveden návrh rozhodčích pro jednotlivá 

plemena nebo skupinu plemen.  

c) Zamítnout a vrátit přihlášky a vklady, které byly doručeny po uzávěrce výstavy a 

po sestavení katalogu  

d) Potvrdit přijetí přihlášek.  

e) Sestavit a vydat výstavní katalog, ke kterému není přípustné doplňovat jakékoliv 

dodatky (např. formou vložených listů) s výjimkou výstav, na kterých jsou dodatky 

povoleny. 



 

 

 

 

 

f) Zajistit u pověřujícího orgánu delegování navržených rozhodčích a v návrhu 

zahraničních rozhodčích i vyžádání souhlasu mateřských organizací.  

g) Zajistit vyškolený personál do kruhů a výstavní kanceláře.  

h) Zajistit potřebné vybavení kruhů a jejich vyznačení. Přitom musí dbát na 

dostatečnou velikost kruhů, zejména s ohledem na speciální požadavky pro 

posuzování, vhodný povrch, případně další potřebné vybavení (např. Váhy, stůl s 

podložkou na posuzování, signální pistole apod) 

ch) Zajistit předem vyplněné posudkové listy, a doklady pro udělení titulů a 

čekatelství.  

i) Zajistit viditelné označení pro vystavované psy.  

j) Zajistit pořadatelskou, veterinární a zdravotnickou službu po dobu konání výstavy.  

k) Vyplatit rozhodčím a dalším pracovníkům finanční odměnu a náhrady v předem 

stanovené výšce.  

l) Pořadatel je povinen respektovat všechny veterinární předpisy, které určil orgán 

Státní veterinární správy (musí je uvést v propozicích) a orgány místní správy, které 

pořádání akce na svém území povolí.  

m) V případě nečinnosti výstavy z objektivních důvodů bude část výstavních poplatků 

použita na úhradu nákladů spojených s přípravou výstavy a zbytek bude vráceno 

vystavovatelem. 

 

 

Článek 14. - Práva a povinnosti vystavovatele  

 

Vystavovatel má právo: 

a) aby jeho pes byl uveden v katalogu výstavy, pokud se ve stanoveném termínu 

přihlásil, byl přijat a včas zaplatil výstavní poplatek  

b) k posouzení přihlášeného psa, kromě případů podle čl. 5 poslední odst. tohoto 

Výstavního řádu.  

c) dostat originál výstavního posudku s popisem psa, pokud rozhodčí posoudil do 80 

psů.  

d) zapsání výstavního ocenění do průkazu původu nebo výkonnostní knížky je 

ponecháno na vystavovateli, zapsání výsledků však má uskutečnit výhradně v 

průběhu výstavy, výjimečně na základě předloženého výstavního posudku 

pracovníkům příslušné plemenné knihy.  

e) protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto VŘ nebo propozic.  

 

Vystavovatel má tyto povinnosti:  

a) zaslat včas zcela vyplněnou přihlášku a přiložit požadované dokumenty.  

b) uhradit výstavní poplatek současně se zasláním přihlášky ve správné výšce  

c) při prezentaci na výstavě prokázat se "návratkou"  

d) předložit průkaz původu podle pokynů pořadatele  

e) viditelně označit sebe přiděleným katalogovým číslem  

f) nastoupit se psem včas do výstavního kruhu a předvést psa tak, aby mohl být co 

nejlépe posouzen rozhodčím.  

g) dbát pokynů rozhodčího  

h) nenechat volně pobíhat psa v prostoru výstaviště  



 

 

 

 

 

ch) nenarušit svým chováním a nevhodným jednáním průběh výstavy  

i) vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá nárok na 

vrácení výstavního poplatku.  

 

Zakázané je:  

a) používání sprejů, pudrů a jiných prostředků na úpravu srsti  

b) hlasité povzbuzování psů zpoza kruhů / double handling.  

c) výměna vystavovatele jiným vystavovatelem během posuzování, pokud to 

neumožní rozhodčí v kruhu  

d) vyvazování psů na "sádkovacích" stolech (tzv. šibenici) mimo času, kdy jsou psi 

upravovány, je přísně zakázáno.  

e) stavět psa proti psovi (face to face)  

f) Vystavování psů v majetku osob pracujících přímo v kruhu, v němž je posuzováno 

plemeno, které vlastní (zapisovatel, vedoucí kruhu, tlumočník, čekatel apod.).  

g) jakékoliv verbální znevažování rozhodčího, zejména urážení, ponižování, útoky na 

jeho důstojnost a čest, nebo vyhrožování rozhodčímu 

 

 

Článek 15. – Protest 

 

a) Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není 

přípustný. 

b) Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů nebo propozic) je 

přístupný. Protest musí být podán písemně a současně se složením finanční částky 

ve výši, kterou uvádějí propozice.  

c) Protest musí být podán během výstavy.  

d) Protest projedná komise složená z hlavního rozhodčího, ředitele výstavy a 

zástupce rozhodčích, a to za přítomnosti rozhodčího, kterého se podaný protest týká. 

O projednání a výsledku musí být proveden písemný zápis.  

e) Protest může podat v průběhu výstavy kdokoliv.  

f) Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) 

nebude přijat. 

 

 

Článek 16. – Odpovědnost 

 

a) Pořadatel a výstavní výbor neodpovídá za případné onemocnění psů, úhyn nebo 

ztrátu psa a neodpovídá za škody způsobené psem v průběhu výstavy.  

b) Za škody způsobené psem zodpovídá vystavovatel, zpravidla majitel psa, který 

nese objektivní odpovědnost za plnění povinností podle tohoto výstavního řádu a / 

nebo odpovědnost za škody způsobené přihlášeným psem. Zvláštní odpovědnost 

nese osoba pověřená majitelem na předvedení psa na výstavě. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Článek 17. - Veterinární předpisy 

 

a) Pořadatel, vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy 

(zejména předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání), 

veterinární podmínky stanovené orgánem veterinární péče a propozicemi výstav, 

případně povinnosti uložené orgánem Státní veterinární správy, vydané v souladu s 

právním řádem při výkonu dozoru nad konáním akce.  

b) Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která povinnosti uvedené 

pod bodem a) hrubě nebo opětovně poruší.  

c) Tyto předpisy se vztahují na vystavované psy a také na psy návštěvníků nebo 

účastníků soutěží a doprovodných akcí. 

 

 

 

Článek 18. - Delegování rozhodčích 

 

a) Návrh rozhodčích na výstavy: Rozhodčí, kteří mají posuzovat na mezinárodní, 

národní, speciální nebo klubové výstavě, musí být uvedeni v propozicích. Pořadatel 

výstavy je povinen rozhodčímu poslat předběžné delegování. Při sestavování 

propozic a delegovaní rozhodčí patří konečné rozhodnutí pořadateli výstavy. V 

propozicích může být uveden pouze rozhodčí, který potvrdil předběžné delegování.  

Návrh rozhodčích na výstavy provádí: výstavy speciální a klubové – pořádající 

chovatelský klub; výstavy mezinárodní, celostátní a národní – pořadatel 

b) Finanční náhrady pro rozhodčí na všech typech výstav jsou upraveny pravidly 

WCHSA nebo předem dle dohody rozhodčího s pořadatelem.  

c) Finanční podmínky pro účast zahraničních rozhodčích na MV a NV - v souladu s 

předpisy WCHSA 

d) Podmínky pro účast rozhodčích z ČR na MV a NV – dohoda pořadatele výstavy s 

rozhodčím je pro obě strany závazná – rozhodčí, který potvrdil účast na výstavě lze z 

výstavy omluvit jen ze závažných důvodů (nemoc apod.) - všechna jednání, které 

souvisejí s pozváním rozhodčího, provádí pořadatel výstavy.  

e) Podmínky pro účast zahraničních rozhodčích na MV a NVP – účast zahraničního 

rozhodčího navrhovaného klubem je možná pouze za podmínek předem 

stanovených dohodou mezi pořadatelem výstavy a klubem, - všechny jednání 

související s pozváním rozhodčího vede pořadatel výstavy. Ten prostřednictvím 

KUČR,z.s. vyžádá účast zahraničního rozhodčího podle předpisů WCHSA.  

f) Způsob delegování: Delegování posuzovatelů provádí: - na všechny výstavy 

(speciální, klubové, národní, mezinárodní) sekretariát KUČR,z.s., - souhlas s 

posuzováním zahraničních rozhodčích na všechny typy výstav zajišťuje KUČR,z.s. 

 

 

Článek 19. - Tresty a sankce 

 

a) Porušení tohoto VŘ, ostatních závazných předpisů a propozic výstavy může mít za 

následek disciplinární řízení.  

 



 

 

 

 

b) Pořadatel může v případě porušení tohoto VŘ, podat sekretariátu KUČR,z.s. návrh 

na zrušení získaného ocenění a odebrání zadaných titulů. KUČR,z.s. může na základě 

vlastních zjištění o porušení tohoto Výstavního řádu provést zrušení získaného 

ocenění a odebrání zadaných titulů.  

c) Za porušení zákazu podle ustanovení čl. 14 písm. g) tohoto Výstavního řádu 

(znevažování rozhodčího, vyhrožování) může být vystavovatelem, včetně osob 

pověřených na předvedení psa zakázána osobní účast na výstavách psů a 

vystavování psa v jejich majetku, jakož i jeho vystavování prostřednictvím pověřené 

osoby. Tento zákaz může být uložen na dobu určitou, nebo neurčitou.  

d) Za fyzický útok na rozhodčího může být vystavovatelem, včetně osob pověřených 

na předvedení psa zakázána osobní účast na výstavách psů a vystavování psa v jejich 

majetku, jakož i jeho vystavování prostřednictvím pověřené osoby. Tento zákaz může 

být uložen na dobu určitou, nebo neurčitou.  

d) Všem účastníkům výstavy včetně diváků, kteří svým chováním budí pohoršení a 

narušují plynulý a důstojný průběh výstavy může být uložen zákaz účasti na výstavách 

psů na dobu určitou, nebo neurčitou.  

 

 

Schválené Valným shromážděním KUČR,z.s. dne 26.04.2021. Znění Výstavního 

řádu nabývá platnosti od 01.05.2021 

 


