
Název a sídlo klubu:   Číslo klubu: 
Kontaktní osoba za klub, která bude uvedena ve výstavním kalendáři (uveďte prosím plnou adresu 
včetně telefonu – bude uvedena v kalendáři výstav): 
 
 
 
 
Návrh předkládá (uveďte prosím plnou adresu včetně telefonu, podpis a razítko klubu. Bez těchto 
údajů nemůže být žádost akceptována!): 
 
 
 

PLÁN KLUBOVÝCH A SPECIÁLNÍCH VÝSTAV PRO ROK 2020 

typ výstavy místo konání datum 

KLUBOVÁ VÝSTAVA 
se zadáváním titulů 
Klubový vítěz a CAC 

  

KLUBOVÁ VÝSTAVA 
se zadáváním titulu CAC 
 

  

3. KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáváním 
CAC – pouze v případě, že SVP pro 
dané plemeno nebude klubu 
v tomto roce přidělena  

  

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 
se zadáváním titulů 
Vítěz spec. výstavy a CAC 

  

 
Plemena chovaná v klubu (uvádějte plným názvem, v případě více plemen doložte přílohou): 
 
 
Tituly na těchto výstavách lze zadávat pouze v souladu s Výstavním řádem ČMKU. 
Klubová výstava: může pořádat 2x ročně každý chovatelský klub 
3. Klubová výstava: v roce, kdy klubu není přidělena SVP pro plemeno, může klub na základě žádosti uspořádat 
pro plemeno 3. klubovou výstavu s čekatelstvím CAC bez titulu KV 
Speciální výstava: je určena pro plemeno, pořádá se 1x ročně. Nedojde-li u více chovatelských klubů zastřešujících 
plemeno k dohodě, o pořádání výstavy rozhodne Výstavní komise ČMKU. Speciální výstava může být současně i 
výstavou klubovou. 
U zahraničního rozhodčího musí chovatelský klub požádat prostřednictvím ČMKU o souhlas s jeho posuzováním 
střešní organizaci jeho země. 
Dojde-li ze strany pořadatele výstavy k porušení Výstavního řádu ČMKU (např. nenahlášení termínu výstav nebo 
nedodržení povinností pořadatele), může být ze strany ČMKU odejmuto právo pořádat jednu nebo více výstav a 
nemusí být povoleno zadávat na jedné nebo více výstavách čekatelství šampionátů (CAJC, CAC). 

 
Upozornění: Podle Výstavního řádu ČMKU jsou termíny MVP a NVP chráněné. V těchto termínech se 
jiné výstavy nepovolují. Další chráněný termín je 18.01.2020 (Šampion šampionů). 
Poslední akceptovatelný termín doručení na ČMKU: 15.8.2019 
Vyplněním a podepsáním formuláře klub souhlasí se zpracováním informací uvedených ve formuláři a 
uvedením údajů kontaktní osoby ve výstavním kalendáři na webu ČMKU. 


