
CACIB - Prague Expo Dog 
 Mezinárodní výstava psů 

10.-11.4.2020 

 
  Sponzor 

  
 

 

Web:     https://www.praguexpodog.cz/  

Registrace:   https://dogoffice.cz/signin (přijímáme pouze online registrace) 

Uzávěrky registrací:      I. – 14.2.2020         II. – 28.2.2020          III. – 8.3.2020  

Pořadatel:  Mezinárodní výstava psů, Český kynologický svaz,z.s., U Pergamenky 1511/3, 170 00, Praha 7 
Tel.: +420 724 782 719, e-mail: vystava@kynologie.cz, www.praguexpodog.cz 

Výstavní areál:  PVA EXPO PRAHA - Beranových 667, 199 00, Praha 9 

Pátek 10.4.2020: Skupiny FCI (I., III., IV., VI., VII., VIII.) 
+ neuznaná plemena FCI 

Sobota 11.4.2020: Skupiny FCI (II., V., IX., X.) 

Program:   7.00 – 12.00     Přejímka psů, výdej desek, katalogů, namátková vet. kontrola 
    9.00 – 15.00     Posuzování v kruzích 
    11.00 – 13.00   Předkolo Mladý vystavovatel 
    13.30 – 14.00   Semifinále Mladý vystavovatel 
    15.30 – 18.00   Závěrečné soutěže 

Výstavní poplatky CZK 
Eurové částky jsou zveřejněny v anglické verzi propozic. 
Česká národní plemena mají slevu 25 % na I. uzávěrku. 

I. UZÁVĚRKA 
14.2.2020 

 

II. UZÁVĚRKA 
28.2.2020  

III. UZÁVĚRKA 
8.3.2020  

Tištěný katalog* 70 Kč      

Za psa (bez katalogu)* 800 Kč             1000 Kč                 1200 Kč 

Štěňata 
Dorost 400 Kč            600 Kč            700 Kč   

Veteráni  250 Kč 400 Kč               500 Kč 

Soutěže  
(Mladý vystavovatel, Nejkrásnější pár psů, Nejlepší chovatelská 
skupina) 

150 Kč 300 Kč 400 Kč 

Inzerce v katalogu (černobílá)  A5 – 2400 Kč A6 (½ A5) – 1200 Kč  

*Online verze katalogu bude k dispozici zdarma na webu výstavy, nejpozději 2 hodiny před začátkem posuzování. 

Registrace - výhradně ONLINE přes www.dogoffice.cz 

Podrobný popis postupu při přihlašování naleznete na našich internetových stránkách – www.praguexpodog.cz 
 
Po online registraci musí vystavovateli přijít potvrzovací email s údaji registrace. V potvrzovacím emailu jsou uvedeny 
informace o výstavních dnech, přihlášených psech a jejich katalogových čísel a třídách a informace o přihlášených soutěžích. 
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. Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty! 

 
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 označen 
mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

https://www.praguexpodog.cz/
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Pokyny k registraci 
Ke každé přihlášce musí být přiložena 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. 
K přihlášce přiložte doklad o zaplacení výstavního poplatku (stačí fotokopie nebo opis), bez dokladu o zaplacení nebude 
přihláška přijata! 
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost.  
Odesláním registrace souhlasí vystavovatel s tím, že bude jeho jméno a adresa zveřejněna v katalogu výstavy. 

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

Tituly: 
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. 

Soutěže v závěrečném kruhu: 
Junior Handling I. kategorie (9-13 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 (13-17 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 
Nejlepší dorost 
Nejlepší pár    na tuto soutěž je nutná registrace předem 
Nejlepší chovatelská skupina  na tuto soutěž je nutná registrace předem 
Nejlepší veterán 
Neuznaná plemena FCI 
Vítězové skupin FCI – junioři (JBIG – Junior Best in Group) 
Vítězové skupin FCI (BIG –Best in Group) 
Nejkrásnější mladý pes výstavy (JBIS – Junior Best in Show) 
Nejkrásnější pes výstavy (BIS – Best in Show) 

Platby a slevy 
- Pro rozlišení plateb 1., 2. a 3. uzávěrky rozhoduje datum platby (příp. podání na poště), nikoliv datum registrace!  
- K přihlášce přiložte doklad o zaplacení výstavního poplatku (stačí fotokopie nebo opis). 
- Při platbě za více psů (se stejným majitelem, v rámci jedné registrace) uhraďte výstavní poplatky dohromady. 
- Neuhrazené přihlášky budou stornovány. 
- Sleva za druhého a dalšího psa není poskytována. 
- Storno registrace vystavovatelem do termínu III. uzávěrky = 100 Kč 
- Změna zařazení na žádost vystavovatele, pouze do termínu III. uzávěrky = 100 Kč 
- Změna majitelství u jednoho nebo více hlášených psů bude brána jako nová registrace za plnou cenu. 
- Sleva 25 % pro Česká národní plemena, při registraci na první uzávěrku 

Český horský pes, Český fousek, Český teriér, Český strakatý pes, Chodský pes, Pražský krysařík, Československý vlčák 
 

Pes bez katalogu 
600 CZK 

Štěně, dorost 
300 CZK 

Veterán  
185 CZK 

Platba na místě, v den výstavy, není možná. Případné doplatky musí být uhrazeny na bankovní účet výstavy nejpozději týden 
před konáním výstavy, tj. 3.4.2020. 
Platby v CZK, na účet: 3593950207 / 0100, Variabilní symbol vygeneruje systém dogoffice. 
Platby v EUR, na účet: 3566650217 / 0100, IBAN: CZ6401000000003566650217, SWIFT: KOMBCZPPXXX 

Majitel bankovního účtu CZ i EUR: Český kynologický svaz, z.s., U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, KB Praha 7 



Vstupní listy: 
Budou dostupné v uživatelském účtu dogoffice, 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. 
V případě, že vystavovatel nemá účet na dogoffice, je vstupní list zasílán emailem.  
Pokud vystavovatel neobdrží vstupní list ve stanoveném 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 povinnost 
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. 

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. Rázy (barevné, velikostní, dle 
typu srsti) některých plemen jsou posuzovány odděleně, dle ustanovení FCI, nebo dle rozhodnutí ČMKU. 
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. 
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel je 
povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Prodej štěňat na výstavě je zakázán. Změny 
rozhodčích jsou vyhrazeny. 

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 1600 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. 
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 CACIB - Prague Expo Dog 
 International Dog Show 

10.-11.4.2020 

  Sponsor 

  
 

 

Website and info:  https://www.praguexpodog.cz/ 

Registrations:   https://dogoffice.cz/signin (we accept online registrations only) 

Entry deadlines:       I. – 14.2.2020             II. – 28.2.2020          III. – 8.3.2020 

Organizer of the Show:   Český kynologický svaz, z.s., U Pergamenky 1511/3, 170 00, Praha 7 
Tel.: +420 724 782 719, e-mail: vystava@kynologie.cz, www.praguexpodog.cz 

Show Grounds:   PVA EXPO PRAHA - Beranových 667, PRAHA 9 

Friday 10. 4. 2020  FCI Groups (FCI: I., III., IV., VI., VII., VIII..)  
+ Breeds not recognized by the FCI  

Saturday 11. 4. 2020  All FCI Groups (FCI: II., V., IX., X.) 
 

Schedule:   7.00 – 12.00     Entry form check & random veterinary check 
    9.00 – 15.00     Judging 
    11.00 – 13.00   Junior Handling pre-judging  
    13.30 – 14.00   Junior Handling semifinal 
    15.30 – 18.00   Final competitions 

Entry fees 
Czech national breeds have 25% discount on the I. deadline registration 

I. DEADLINE 
until 14.2.2020 

II. DEADLINE 
until 28.2.2020 

III. DEADLINE 
until 8.3.2020 

Catalog* 
On the day yof the show an online version of the catalog will be published 
free. 

3 € 

Per one dog (without the catalog)* 40 € 45 € 50 € 

Minor puppy (Baby) 
Puppy 20 € 25 € 30 € 

Veteran class 20 € 25 € 30 € 

Competitions  
(Junior Handling, Best couple, Best Breeders group) 10 € 15 € 20 € 

Advertisement in the catalogue (black and white) A5 = 80 € A6 (½ A5) = 40 € 

*The online catalog will be published for free on the day of the show, 2 hours before judging. 

ONLINE registrations only - through www.dogoffice.cz  
 
You can find the instructions on how to register on our website – www.praguexpodog.cz  
After the registration, you will receive an email with the confirmation - make sure you’ve entered a valid email address.  
In this confirmation, you will see information about the show days, all registered dogs as well as their classes and competitions. 
If you don’t receive the email confirmation, it is possible that you are NOT registered, in this case, please contact us as soon as 
possible at vystava@kynologie.cz and provide details about your registration. 
We do not accept registrations through email. 

Please note, that on January 1, 2020, an amendment to the Veterinary Act No. 302/2017 has been in effect. The 
vaccination of a dog against rabies is considered valid only if the dog is issued with a microchip, or marked with a 

readable tattoo made before 3 July 2011. 
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https://dogoffice.cz/signin
mailto:vystava@kynologie.cz
http://www.praguexpodog.cz/
http://www.praguexpodog.cz/
mailto:vystava@kynologie.cz


Registration guidelines 
The copy of the FCI pedigree from both sides, with the owners’ name clearly readable, must be included within the registration. 
The exhibitor is subject to all FCI and CMKU (Českomoravská kynologická unie) rules and guidelines as well as the show’s 
propositions, upon the acceptation of the registration by organizer. 
A copy of the proof of payment needs to be attached to the registration. 
The organizer is not responsible for incorrectly filled entry forms. Copies of documents are not given back. 
By submitting the registration, the exhibitor grants his/her permission to have their name and address published in the show’s 
catalogue. 
The applications and documents sent after the last deadline will not be accepted or considered. 

Classes: 
One dog can only be registered in one class on each judging day. 
The change of class and registration cancellation after the last deadline is not possible. 
Division into classes is according to the ČMKU guidelines. 
To be eligible for a respective class, the dog must have completed the applicable trial before the date of the registration; this 
applies for international as well as the respective FCI member national champion title. 

Champions and working classes: 
Champion title for Champion class and an International working certificate for Working class need to be included! 
Without an attached copy of a recognized working / champion’s certificate within the registration, the dog will be automatically 
moved to the open class. We charge an additional fee (€10) for changing the class, only possible before the end of the last 
deadline. 

Titles: 
CAJC CZ, BOJ, CAC CZ, Res. CAC CZ, CAC ČMKU, CACIB, Res. CACIB, BOV, BOS, BOB-Winner of Prague, JBIG, BIG, 
JBIS, BIS - All published rules applicable for the following titles: Czech Junior Champion, Czech Champion, Champion ČMKU 
and International Champion. 

Competitions in the final ring:  
Junior Handling I. category (9 – 13 years) 
Junior Handling II. category (13 – 17 years) 
Best minor puppy 
Best puppy 
Best couple 
Best Breeders Group 
Best veteran 
Breeds not recognized by the FCI 
Junior Best in Group - JBIG (for all FCI groups I. – X) 
Best in Group - BIG (for all FCI groups I. – X) 
Junior Best in Show (JBIS) 
Best in Show (BIS) 

Payments and discounts 
- The date of the payment determines the deadline fees for each deadline, not the registration date. 
- Payments for more dogs (within one registration, with an identical owner) need to be paid in total and not separately. 
- Payments for more dogs (within one registration, with an identical owner) need to be paid in total and not separately. 
- Discount for multiple dogs is not provided. 
- An additional change of ownership within the registration will be considered a new/separate registration under a new name 
and the full registration fees will apply. 
- Cancellation of the registration by the 3rd deadline = 10 €. 
- Reclassification of a dog to another class at the request of the exhibitor possible only until the 3rd deadline = 10 €. 
- Discount 25 % for the registrations of Czech national breeds before the first deadline, for the following breeds: 

Český horský pes, Český fousek, Český teriér, Český strakatý pes, Chodský pes, Pražský krysařík, Československý vlčák 

Dog without catalog 
30 €  

Minor puppy, puppy  
15€ 

Veteran  
15 € 

Payment on the show is not possible. The balance payment must be paid on our bank account one week before the show, at 
the latest on 3.4.2020.  
Acccount number (in EURO): 3566650217 / 0100, IBAN:CZ6401000000003566650217, SWIFT: KOMBCZPPXXX 
Account owner: Český kynologický svaz, z.s., U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, KB Praha 7. 



Entry forms 
Will be available through the dogoffice account once published, usually 10 days before the show. Exhibitors with a dogoffice 
account will recieve a download link through the email. The entry form also acts as a ticket for the show (one registered dog=one 
free entry). The entry form includes the information about all registered dogs and their classes, catalogue and ring numbers. In 
cases where there was no email address included within the registration, we will send the entry form by post. Should the exhibitor 
not receive the entry form within the given timeframe, he/she should immediately contact the show organizers at 
vystava@kynologie.cz and provide details about registered dogs. 

Veterinary conditions: 
Each dog at the dog show (registered or not) needs to have the dog’s pet passport, vaccination card or health certificate with 
proof of vaccination, in accordance with all the current veterinary conditions and rules. 
Dogs with cropped ears (registered or not) will not be admitted to the show grounds. (In compliance with the Animal Protection 
Law No. 246/1992 and No. 77/2004). 
Please note, that on January 1, 2020, pursuant to the amendment to Veterinary Act No. 302/2017 the obligation to get dog 
microchipped in Czech Republic. Vaccination of the dog against rabies is valid only if the dog is marked with a microchip, 
or marked with a legible tattoo made before 3 July 2011. 
Dogs from EU and third countries must have valid EU Pet Passport and need to meet the veterinary rules by the EU Regulation 
576/2013 from 12.6.2013 and any additional new rules by the EU, or Czechia. 
More info (different rules apply to EU and NON-EU countries): 
Czech State Veterinary Administration 
EU Legislation on the movements of pets 

General conditions: 
Each registered dog needs to have a pedigree, issued by a stud book, which is officially recognized by the FCI. 
An exhibitor is subject to all FCI and CMKU show rules. 
In cases where there are more than 80 dogs in the ring, the critique will not include the written evaluation of the dog. 
All dogs must be registered in a stud book of an FCI member state or in a stud book of a country whose pedigrees are recognized 
by the FCI. 
All dogs are eligible for registration if they and their breed are administered in the FCI studbooks and are within the age limit 
required for the respective class in the day of the show date.  
The organizer shall not be liable for any damages caused by the dog or the exhibitor or for the dog’s death or loss. Roaming of 
unleashed dogs shall not be permitted. Females in season, highly pregnant females, breastfeeding females, aggressive dogs and 
dogs who have undergone surgery to cosmetically alter the dog’s appearance shall not be eligible. It is forbidden to treat the coat, 
skin or nose of the dog with anything that alters the structure, color or form, allowed is only cutting, trimming, combing and 
brushing. It is not allowed to leave the dog tied up on the trimming table longer than necessary for show preparation. Owners 
with dogs who have won the BOB – Prague Winner Award must be present with their dog during the final competition. 
Breeds with color varieties will be judged in the compliance with the FCI provisions and rules. 
Unless otherwise specified, the provisions of the FCI international show rules and ČMKU rules apply. Should the show be 
cancelled due to objective reasons, all collected fees shall be used to cover show expenses. Bringing small puppies and their sale 
at the show is not be permitted.  

Protest: 
Objections against any decisions made by a judge shall not be permissible. However, formal complaints concerning violation of 
show rules and provisions may be filed. Such complaint must be submitted in writing form, against a deposit of 65 EUR, during 
the course of the show, meaning until the end of judging in the rings (excluding the preparation and the final ring). If a protest is 
found to be unjustified, this deposit will be forfeited to the organizer of the show. Protest can not be submitted after the show. 

mailto:vystava@kynologie.cz
https://en.svscr.cz/animal-health/travelling-with-pet-animals/
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation_en
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