
            

Metodika Speciální výstavy 

1) Nahlášení způsobu střídání Speciální výstavy mezi chovatelskými kluby 

Nejpozději do 15.6.2023 mají všechny chovatelské kluby, jejichž plemena jsou sdružena ve více 

klubech, povinnost nahlásit způsob, jakým jsou dohodnuti na střídání Speciální výstavy pro společná 

plemena s dalšími kluby. Na základě tohoto bude sestaven přesný rozpis přidělených termínů střídání 

Speciálních výstav mezi jednotlivými chovatelskými kluby.  

Pokud chovatelské kluby do stanoveného termínu nedodají domluvený způsob střídání výstav, dojde 

k přesnému určení střídání na základě rozhodnutí PČMKU (připraví VK). Upřednostněn bude 

chovatelský klub, který pro dané plemeno zapisuje větší počet štěňat. 

 

2) Oznámení o nepořádání Speciální výstavy 

Pokud chovatelský klub, který má právo v následujícím roce pořádat Speciální výstavu, o to nemá 

zájem, je povinen toto oznámit písemně na ČMKU a současně písemně informovat další chovatelský 

klub/ kluby, a to nejpozději do termínu 15.6. tak, aby se další klub/kluby zastřešující plemeno mohly 

rozhodnout, zda mají o pořádání speciální výstavy zájem. 

Tento bod je platný pouze pro chovatelský klub, který je pro následující rok stanoven jako 

chovatelský klub organizující Speciální výstavu, dle schváleného rozpisu střídání Speciálních výstav 

schváleným P ČMKU (tzn. že pokud klub následující rok nemá nárok na organizaci Speciální výstavy, 

do formuláře není potřeba nic vyplňovat). 

Dohodnutý kalendář střídání výstav se tím pro následující roky nemění. 

 

3) Převzetí odmítnuté Speciální výstavy 

Chovatelský klub, který obdrží oznámení o odmítnutí pořádání Speciální výstavy, je povinen sdělit 

ČMKU, zda má o organizaci výstavy zájem a to nejpozději do 15.8. Současně s potvrzením organizace 

dodá klub termín a místo konání výstavy. Nově pořádající klub získá možnost pořádání výstavy navíc. 

V případě dvou a více chovatelských klubů, kdy nedojde k dohodě o převzetí pořádání Speciální 

výstavy, rozhoduje o pořádání P ČMKU. Upřednostněn bude chovatelský klub, který pro dané 

plemeno zapisuje větší počet štěňat. 

 

4) Hierarchie výstav 

Chovatelské kluby mají právo pořádat tři výstavy s CAJC a CAC v roce a to 1x výstavu s titulem 

Klubový vítěz a 1x výstavu s titulem Vítěz speciální výstavy + 1x výstavu s CAC + CAJC. Pokud má 

Speciální výstavu dle dohodnutého pořadníku druhý klub, má klub právo pořádat 1x Klubovou 

výstavu s titulem klubový vítěz a 2x  výstavu s CAC a CAJC 

1. Speciální výstava s tituly Vítěz SV a CAC a CAJC 

- klub, který v daném roce nepořádá Speciální výstavu má právo na další výstavu s CAJC a CAC, 

BOB,BOS,BOJ a BOV bez zadávání dalších titulů                        



2. Klubová výstava s tituly Klubový vítěz a CAC a CAJC 

3. Klubová výstava s tituly CAC a CAJC 

Speciální výstava je nejvyšší výstavou z pohledu jednotlivých plemen. Podle VŘ musí být přístupná 

všem jedincům plemene bez ohledu na členství v klubu a tituly na ní získávají psi a feny bez ohledu na 

příslušnost v klubu. 

V případě, že chovatelský klub odmítne uspořádat Speciální výstavu (v roce kdy měl klub výstavu 

pořádat) může pořádat Kubovou výstavu s titulem klubový vítěz, 1x výstavu s CAC a CAJC. Nárok na 

třetí CAC a CAJC výstavu nemá. 

V případě, že chovatelský klub výstavu cíleně neuspořádá (výstava byla schválena P ČMKU a je 

v kalendáři výstav) nebo neoznámí odmítnutí pořádání dalšímu klubu/ klubům a ČMKU a nemá pro to 

prokazatelné závažné důvody, dojde k odebrání možnosti pořádání výstav na rok následující, vyjma 

Klubové výstavy s titulem Klubový vítěz a CAC a CAJC (tzn. že klub bude mít možnost organizovat 

pouze jednu výstavu v dalším kalendářním roce).  

         

Schváleno P ČMKU 22. listopadu 2022 


