ZÁSADY PRO POŘÁDÁNÍ A ORGANIZACI VÝSTAV ČSCH
a
ZÁSADY OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ
(dále jen „VÝSTAVNÍ ŘÁD“)
pro odbornost HLODAVCI, zpracovala Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců
(dále jen „ÚOK CHHL“)

I.

OBECNÁ USTANOVENÍ K POŘÁDÁNÍ VÝSTAV

1.

Výstavy ČSCH jsou veřejným vystoupením dle § 8 odstavce 1 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, a vztahují se tedy na ně příslušné legislativní podmínky.

2.

Výstavy jsou pořádány organizačními jednotkami ČSCH nebo oprávněnými subjekty.
Oprávněným subjektem se rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel
vlastnící oprávnění k provozování volné živnosti na pořádání výstav.

3.

Výstavy se zpravidla pořádají za účelem výběru vhodných jedinců do dalšího chovu, mají
ale i funkci vzdělávací a slouží k prezentaci chovu veřejnosti.

4.

Podle účelu rozlišujeme tyto výstavy:
a) Prezentační výstava – akce bez posouzení zvířat, slouží především k propagaci chovu
daného druhu a ke vzdělávání veřejnosti ohledně správné péče o daný druh.
b) Uzavřená výstava – akce s vyloučením veřejnosti, kde probíhá posouzení zvířat
za možné přítomnosti majitele, ocenění zvířat, popřípadě uchovnění zvířat.
c) Veřejná výstava – akce s přístupem veřejnosti, kde probíhá posouzení zvířat
za možné přítomnosti majitele, ocenění zvířat, popřípadě uchovnění zvířat.
d) Prodejní výstava – akce s možným přístupem veřejnosti, slouží především k prodeji
zvířat, posouzení ani ocenění zvířat neprobíhá.
e) Kombinované výstavy – akce vzniklá kombinací výše uvedených typů, s možným
přístupem veřejnosti, s posouzením nebo bez, součástí mohou být i vzdělávací akce
pro veřejnost (např. přednášky), soutěže agility nebo další program.

5.

Podle oblasti působnosti rozlišujeme tyto výstavy:
a) Místní výstavy – pořádají základní nebo specializované organizace nebo oprávněný
subjekt, s vědomím příslušné nadřízené organizace.
b) Oblastní (okresní) výstavy – pořádají oblastní organizace, které mohou pověřit
pořádáním některou základní či specializovanou organizaci i oprávněný subjekt,
pověření musí být zajištěno smluvně (zejména ekonomické náležitosti); výstavy
podléhají oznamovací povinnosti sekretariátu ČSCH.
c) Speciální výstavy – jsou učeny pro jednotlivé druhy zvířat, se schválením ÚOK CHHL je
pořádají specializované organizace pro daný druh zvířete nebo oprávněný subjekt.
d) Celostátní výstavy – pořadatelem je Ústřední výbor ČSCH (dále jen „ÚV ČSCH“), příp.
ÚOK CHHL, organizačně může z pověření pořadatele výstavu zajistit nižší organizační

jednotka ČSCH na základě smluvního ujednání, pověření musí být zajištěno smluvně
(zejména ekonomické náležitosti). Pořádáním lze pověřit i oprávněný subjekt.
e) Mezinárodní výstavy – pořadatelem je ÚV ČSCH nebo jiná organizační složka ČSCH dle
domluvy, na výstavách mohou být vystavena jen zvířata, která splňují podmínky
stanovené ÚOK CHHL, a to v souladu s podmínkami dohodnutými se zahraničními
chovatelskými organizacemi. Pořádáním lze pověřit i oprávněný subjekt.
6.

V termínu konání speciální, celostátní nebo mezinárodní výstavy nesmí být konány jiné
výstavy stejného druhu zvířat s výjimkou místních výstav.

7.

Termíny výstav se doporučuje oznamovat v předstihu nejméně 1 měsíc před termínem
konání.

8.

Odložit již oznámenou výstavu na jiný termín, nebo její konání odvolat, nelze bez
závažných důvodů. Závažným důvodem se rozumí zejména zákaz pořádání výstav orgány
státní správy, hygienickými stanicemi, veterinární správou. Dalšími závažnými důvody je
malý počet přihlášených zvířat, zásah vyšší moci nebo důvody rozsahem srovnatelné.

II.

ZÁSADY PRO ORGANIZOVÁNÍ VÝSTAV

1.

K organizačnímu zabezpečení výstavy jmenuje pořádající organizace (dále jen
„pořadatel“) garanta výstavy.

2.

Garantem výstavy musí být osoba starší 18 let. Zajišťuje provedení výstavy, odpovídá za
propagaci, průběh a likvidaci výstavy po stránce organizační, odborné, technické,
ekonomické. K zajištění průběhu výstavy může dále určit svého zástupce (zástupce
garanta), popřípadě pořadatelský sbor a vymezit mu práva a povinnosti.

3.

Pokud to pořadatel považuje za účelné, může ustanovit výstavní výbor, ve kterém jsou
povinnosti garanta výstavy rozděleny takovýmto způsobem:
-

Předseda výstavy (ředitel): odpovídá za organizaci a průběh výstavy.
Jednatel výstavy (tajemník): zajišťuje administrativu výstavy.
Pokladník výstavy (ekonom): vede účetní agendu výstavy.
Odborný garant: zastupuje chovatelskou odbornost.

4.

Pořadatel může pro pořádání výstavy jmenovat čestné předsednictvo za podmínky, že
jednotliví navrhovaní členové vysloví předem se jmenováním souhlas.

5.

Posouzení se koná podle druhu pořádané výstavy. Posuzování zvířat se řídí Řádem pro
posuzovatele a platnými nařízeními ÚOK CHHL. Posouzení zvířat dle platných chovných
standardů slouží jako doklad o kvalitě zvířat.

6.

Podmínky posuzování a hodnocení na výstavě musí být stanoveny propozicemi výstavy.
V nich se uvádí, jaké výstavní kategorie se otevírají, podle jakého standardu budou
posuzovány a jaká ocenění mohou zvířata získat. Lze zde uvést i jména určených
posuzovatelů a jaké kategorie posuzují.

III.

ZOOHYGIENICKÉ A VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

1.

Pořadatel a jím pověřené pořádající osoby i vystavovatelé jsou povinni při činnostech
souvisejících s výstavou či jinou akcí se řídit a dodržovat stanovené veterinární a
hygienické požadavky a další související předpisy.

2.

Zvířata před vstupem na výstavu musí projít tzv. zdravotní (veterinární) přejímkou (dále
jen „přejímka“). Přejímku provádí odborný dohled výstavy (viz oddíl IV, bod 3) a jejím
cílem je nevpustit na výstavu jedince, kteří vykazují zjevné známky onemocnění či jiných
problematických stavů, a pobyt na výstavě by ohrožoval jejich životní pohodu nebo zdraví,
případně znamenal riziko ohrožení zdraví dalších vystavovaných jedinců.

3.

Přejímkou musí projít všechna zvířata, která vstupují do výstavního prostoru, včetně zvířat
nevystavovaných (zvířata na registraci, převoz mláďat, samice cestující za krytím atd.).
Zvířata, která přejímkou neprošla nebo při ní byla vyřazena, nemohou a nesmí být
vpuštěna do prostor výstavy.

4.

Osobě pověřené odborným dohledem musí být vytvořeny podmínky pro řádný výkon
práce spojený s prohlídkou zvířat při přejímce a při případném ošetření zvířat.

5.

Zakázáno je vystavovat březí samice nebo samice, u kterých je předpoklad, že mohly
zabřeznout, kojící samice, zvířata čerstvě po veterinárním zákroku, zvířata s novotvary
(nádory), s čerstvým zraněním nebo zjevným akutním onemocněním či zvířata, u nichž
probíhá aktuálně léčba. Další veterinární podmínky pro jednotlivé druhy viz příloha č. 1.

7.

S vystavenými zvířaty není možné během výstavy volně manipulovat, tj. zvířata musí být
od přejímky až do ukončení výstavy ve výstavní ubikaci. Výjimku tvoří odborné posouzení
zvířete, příprava zvířete na posouzení, účast v agility soutěži, další nezbytné důvody (např.
nutnost zvíře ošetřit) nebo důvody schválené pořádajícím (např. prezentace zvířete
mladým chovatelům). Se zvířetem smí manipulovat pouze vystavovatel nebo pověřená
osoba.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI GARANTA VÝSTAVY/VÝSTAVNÍHO VÝBORU

1.

Garant výstavy či výstavní výbor (dále jen „pořádající“) je povinen zajistit všestranně
podmínky pro konání výstavy. Jeho povinností je zejména projednat konání výstavy
s příslušným vyšším orgánem ČSCH, pokud je tak stanoveno, oznámit konání výstavy
řádně v termínu příslušným úřadům státní správy, vyžádat si případná potřebná povolení
či naplnit další požadavky aktuální legislativy.

2.

Pořádající je dále povinen zajistit, aby na akci byla jako odborný dohled přítomna alespoň
jedna fyzická osoba, která je schopna:
a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,
b) zjistit změny v chování zvířat,
c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,
d) bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat,
e) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení.

Tato osoba (dále jen „odborný dohled“) musí být jmenovitě uvedena v propozicích
výstavy a její jméno musí být uvedeno též v oznámení konání veřejného vystoupení zvířat
příslušným úřadům.
3.

Pořádající zpracovává propozice výstavy. Propozice určují podmínky pro vztah pořadatele
a vystavovatele, stanoví organizační a ekonomický způsob přípravy, průběhu, likvidace
výstavy, náležitosti související s případným odřeknutím výstavy, stanoví zásady pro
vystavení zvířat, péči o ně v průběhu výstavy, prodej zvířat na výstavě, pro účast
zahraničních vystavovatelů na výstavě, nečlenů ČSCH na výstavě, případně kontrolu
členství atd. Nezávazný vzor propozic je uveden v příloze č. 2.

4.

Pořádající zajistí zveřejnění propozic, distribuci přihlášek, opatří souhlasy vystavovatelů s
propozicemi a se zveřejněním osobních údajů v katalogu, pokud ho vydává.

5.

Pořádající může vydávat výstavní katalog, který obsahuje seznam zvířat přihlášených na
výstavu, seznam vystavovatelů, případně seznamy sponzorů, ocenění zvířat a další údaje.

6.

Pořádající může vystavovatelům zprostředkovat prodej vystavených zvířat. Podmínky
prodeje musí být zakotveny v propozicích výstavy.

7.

Pořádající je povinen zajistit dodržení veterinárních a hygienických podmínek na výstavě.

8.

Pořádající odpovídá za škody vzniklé při zcizení, zaviněném poškození nebo zaviněném
úhynu zvířete na výstavě. Vystavovatel má v takovém případě nárok na náhradu škody za
zvíře ve výši orientační ceny stanovené příslušnou směrnicí ČSCH, popřípadě výstavními
podmínkami.

9.

Pořádající je oprávněn na doporučení osoby provádějící přejímku zvířat nepřijmout na
výstavu nemocné zvíře. Zvířata, která neprojdou přejímkou, musí vystavovatel odnést
z výstavního areálu, případně má pořádající právo vyhradit pro ně vhodný prostor, kde
nepřijdou do kontaktu se zvířaty vystavovanými. Případnou likvidaci uhynulého zvířete
zajistí pořádající podle veterinárních podmínek.

10. Pořádající zajišťuje v předstihu účast posuzovatelů pro posouzení vystavených zvířat. Pro
posuzovatele musí pořádající zajistit dostatečné prostory a zabezpečit dostatečný počet
pomocníků pro posouzení předvedených zvířat. Zajistit musí také vhodné pomůcky
a vybavení pro posuzování (omyvatelný stůl, desinfekční prostředky apod.).
11. Po skončení posouzení je pořádající povinen zveřejnit ocenění zvířat, a to zpravidla
zveřejněním oceňovacích lístků nebo protokolů na příslušné výstavní kleci.
12. Pořádající musí přijmout protest vystavovatele na porušení podmínek výstavy
stanovených propozicemi. Pokud je stanovena kauce, je pořádající oprávněn ji od
vystavovatele přijmout. O vyřízení protestu rozhodne garant výstavy nebo výstavní výbor,
je-li ustanoven. Protest proti ocenění zvířete musí být podán na výstavě, na pozdější
stížnosti nemusí pořádající brát zřetel. Proti rozhodnutí pořádajícího se lze odvolat k ÚOK
CHHL. Povinností ÚOK CHHL je přezkoumat napadnuté ocenění a buď potvrdit
oprávněnost, nebo zajistit nápravu. Rozhodnutí ÚOK CHHL je konečné.

13. Změnu termínu nebo zrušení konání výstavy musí pořádající bez odkladu oznámit
přihlášeným vystavovatelům, posuzovatelům a dalším subjektům, jichž se výstava týká
(např. úřady, orgány ČSCH).
14. Pořádající ručí za řádné předání zvířat vystavených v ubikacích pořádajícího
vystavovatelům. Může vydat zvíře zmocněné osobě, která předloží věrohodné písemné
zmocnění k převzetí. V průběhu výstavy je zakázáno zvířata přemísťovat bez vědomí
pořádajícího.
15. Pořádající zajišťuje v průběhu výstavy hlídání a případné ošetření vystavených zvířat. Také
zajišťuje krmení a napájení zvířat. Způsob, jakým bude krmení a napájení zajištěno,
pořádající specifikuje ve výstavních propozicích. V těch může pořádající stanovit, že za
zajištění vhodného krmiva a pitného režimu ručí vystavovatel. Pokud krmivo poskytne
pořádající, musí zajistit, aby naplňovalo biologické potřeby zvířat a že je zdravotně
nezávadné. Krmení musí být zajištěno dle potřeb vystavovaných druhů zvířat, tj. u zvířat
vyžadujících neustálý přístup ke krmivu musí být tento zajištěn.
16. Pořádající zajišťuje vystavení zvířat v adekvátních výstavních ubikacích dle přílohy č. 1.
Výstavní ubikace by měla vystavovaných zvířatům zajistit přirozené pohodlí a welfare,
chránit je před nepříznivými klimatickými podmínkami a minimalizovat riziko poranění či
nákazy. Pořádající může prostřednictvím propozic povolit vystavovatelům použít vlastní
výstavní ubikace, jen musí dohlédnout na to, aby ubikace odpovídala požadavkům
stanoveným v příloze č. 1.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI VYSTAVOVATELE

1.

Vystavovatel přihlašuje zvířata k účasti na výstavě písemnou přihláškou, kterou doručí
ve stanoveném termínu pořadateli. Přihlášku lze podávat i elektronicky způsobem
určeným v propozicích výstavy.

2.

Vystavovatel je povinen se seznámit s propozicemi výstavy a řídit se opatřeními vydanými
pořádajícím i v průběhu výstavy.

3.

Vystavovatel dopraví na výstavu zvířata čistá, bez zjevných příznaků onemocnění, s
příslušnými požadovanými doklady a v přenosce zaručující bezpečnou a hygienickou
přepravu zamezující týrání zvířat. Je povinen podle propozic sjednat způsob převzetí zvířat
po skončení výstavy. Přepravu zvířat na výstavu a zpět zajišťuje vystavovatel.

4.

Není přípustné, aby vystavovatel umístil do jedné ubikace nekastrované jedince různého
pohlaví a to ani za předpokladu, že nejsou v říji.

5.

Vystavovatel má právo požadovat od pořádajícího platný oceňovací protokol o posouzení
zvířete (např. posuzovací lístek) a vydání diplomů nebo věcných cen, jestliže byly zvířatům
podle propozic uděleny.

6.

Vystavovatel je povinen po ukončení výstavy svá zvířata odvézt, případně zajistit jejich
odvoz jinou osobou.

7.

Vystavovatel má právo protestovat proti porušení podmínek výstavy stanovených
propozicemi. Při vznášení protestu musí vystavovatel uhradit kauci, je-li stanovena.

Protest musí podat na výstavě k pořádajícímu, na pozdější stížnosti nemusí pořádající brát
zřetel. Proti rozhodnutí pořádajícího se lze odvolat k ÚOK CHHL.

VI.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.

ÚOK CHHL může vydat, pokud se to jeví potřebné, doplňující pokyny k těmto zásadám,
které však nesmí měnit základní ustanovení nebo význam tohoto řádu.

2.

Tento výstavní řád byl schválen usnesením ÚV ČSCH dne xx. xxxxxx 2021 a vstupuje v
platnost dnem schválení. Současně pozbývá platnost Řád pro pořádání a organizaci
přehlídek a výstav schválený ÚV ČSCH pod čj. 24 969/2004-11020.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Rozměry výstavních ubikací a další výstavní podmínky jednotlivých druhů
Příloha č. 2 – Nezávazný vzor výstavních propozic

Příloha č. 1 – Rozměry výstavních ubikací a další výstavní podmínky jednotlivých druhů
Potkani
Výstavní ubikace:
Minimální plocha celková

Minimální výška

Podlahová plocha na jedno zvíře

1 000 cm2

25 cm

500 cm2

Minimální plocha výstavní ubikace odpovídá rozměrům 40 x 25 cm. Do takového prostoru je
možné umístit maximálně 2 potkany, do větších ubikací lze umístit potkanů více, za
předpokladu, že se snesou.
Specifické výstavní podmínky:
●
●

Nelze vystavovat samice, u kterých odstav mláďat proběhl před méně než 7 dny.
Nelze vystavovat zvířata, která v předchozích 14 dnech ukončila léčbu antibiotiky.

●

Nelze vystavovat mláďata, která ještě nedosáhla 3 měsíců věku.

Podmínky prodeje:
●

Mláďata na prodej musí být stará minimálně 5 týdnů a jejich váha musí být minimálně
100 g (s výjimkou variety minipotkan).

●

Je zakázáno prodávat březí samice nebo samice, kde je důvodný předpoklad, že zabřezly.

Morčata
Výstavní ubikace:
Minimální plocha celková

Minimální výška

Podlahová plocha na jedno zvíře

1 600 cm2

35 cm

600 cm2

Minimální plocha výstavní ubikace odpovídá rozměrům 40 x 40 cm. Do takového prostoru je
možné umístit maximálně 1 dospělé morče nebo 3 mláďata stejného pohlaví, do větších
ubikací lze umístit více morčat stejného pohlaví za předpokladu, že se snesou.
Pro jednodenní vystavování ve vlastní ubikaci jsou možné rozměry nejméně 30 x 23 cm pro
jedno dospělé zvíře.
Specifické výstavní podmínky:
●
●

Nelze vystavovat samice, u kterých odstav mláďat proběhl před méně než 7 dny.
Nelze vystavovat zvířata, která v předchozích 14 dnech ukončila léčbu antibiotiky.

●

Nelze vystavovat mláďata, která ještě nedosáhla hmotnosti 500 g, u plemene cuy 700 g.

Podmínky prodeje:

●

Morčata v prodeji musí být stará minimálně 4 týdny při hmotnosti minimálně 250 g a
rozdělena dle pohlaví.

●

Je zakázáno prodávat březí samice nebo samice, kde je důvodný předpoklad, že zabřezly.

Příloha č. 2 – Nezávazný vzor výstavních propozic

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSTAVĚ
datum konání: xx. xx. xxxx
místo konání: adresa místa konání výstavy
pořadatel výstavy: pořádající organizace
garant výstavy/výstavní výbor: osoba či osoby zodpovědné za pořádání výstavy
Výstava se řídí platným Výstavním řádem ČSCH pro odbornost hlodavci a veškerou aktuální platnou
legislativou.
Vystavovatel odesláním své přihlášky potvrzuje, že se důkladně seznámil s propozicemi výstavy
(viz níže) a bere na vědomí všechna rizika s výstavou spojená.

1. PROGRAM VÝSTAVY
Časový harmonogram výstavy + další program na výstavě (např. program pro veřejnost).

2. VÝSTAVA PRO VEŘEJNOST
▪

vstup na výstavu pro veřejnost: od - do

Podpora výstavy:
Dospělý – xx Kč
Děti, studenti, důchodci – xx Kč
Děti do 6 let věku – zdarma
Rodina (2 dospělí a 2 děti) – xx Kč
Držitelé průkazu ZTP a ZTP-P – zdarma

3. VÝSTAVNÍ VÝBOR A POSUZOVATELÉ
Pořadatel výstavy: pořádající organizace: pořádající organizace
Garant výstavy/výstavní výbor: osoba či osoby zodpovědné za pořádání výstavy + kontakty
Odborný dohled na výstavě: jméno osoby odpovědné za odborný dohled a přejímku zvířat
Posuzovatelé: rozpis posuzovatelů včetně uvedení kategorií, které budou posuzovat

4. VÝSTAVNÍ KATEGORIE NA VÝSTAVĚ
Detailní rozpis jednotlivých kategorií (oficiální kategorie, „pet“ kategorie, případné další kategorie),
standard, dle kterého budou posuzovány, další podmínky (např. počty zvířat pro otevření kategorie),
počty udílených cen a pravidla pro udělení ocenění (posuzovatelem, na základě bodů, čestné ceny,
ceny pořadatele, ceny návštěvníků výstavy atd).

5. PŘIHLÁŠKY NA VÝSTAVU
Specifikace způsobu podání přihlášek (elektronicky přes výstavní systém/e-mail, v listinné podobě atp.)
V případě dotazů ohledně přihlášek, poplatků nebo výstavních kategorií se obracejte na: kontakty
zodpovědné osoby

5.1 Důležité termíny
Spuštění přihlášek: xx. xx. xxxx xx:xx

První kolo uzávěrky přihlášek: xx. xx. xxxx xx:xx
Druhé kolo uzávěrky přihlášek: xx. xx. xxxx xx:xx
Uzávěrka plateb:
Doplňující informace k termínům (např. do kdy lze odhlásit zvíře atp.)

5.2 Výstavní poplatky
Poplatky je třeba uhradit v termínu na účet pořadatele výstavy: bankovní spojení pořadatele
Veškeré informace o požadovaných poplatcích (zápisné, klecné, poplatek za tištěný katalog atp.). Lze
uvést různé poplatky pro členy/nečleny pořádající organizace/ČSCH apod.

6. PRODEJ MLÁĎAT NA VÝSTAVĚ
Podrobné podmínky, za kterých je umožněna prodej mláďat na výstavě. Včetně poplatků z prodeje.

7. DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE
Stanovení podmínek dalších soutěží v rámci výstavy, např. fotosoutěží.

OBECNÁ PRAVIDLA VÝSTAV
Jednotné informace společné pro výstavy pořádané konkrétním subjektem (které se tedy na jednotlivé
výstavy nemění).

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE
Podrobné informace pro vystavovatele, např. týkající se manipulace se zvířaty na výstavě, zajištění
napájení a krmení atd.

2. VETERINÁRNÍ A ZOOHYGIENICKÉ PODMÍNKY
Stanovení podmínek veterinárních a zoohygienických, lze např. požadovat veterinární potvrzení (ne
starší než 3 dnů, s oficiálním razítkem), čestné prohlášení o zdravotním stavu zvířat atd.
RANNÍ PŘEJÍMKA
Upřesnění k přejímce zvířat, např. časový limit do kdy je možné se k přejímce dostavit.

2.1 Vyloučení z výstavy
Podmínky vyloučení zvířete z výstavy během přejímky.
PROJEVY VEDOUCÍ K VYLOUČENÍ Z VÝSTAVY:
Seznam projevů možných onemocnění vystavovaného zvířete, se kterými nelze zvíře vpustit na výstavu.

3. POSUZOVÁNÍ NA VÝSTAVĚ
Jednotné podmínky posuzování společné pro všechny kategorie na výstavě nejsou-li upraveny
standardem nebo jinými předpisy.

4. VÝSTAVNÍ UBIKACE, LIMITY ZVÍŘAT
Podrobnosti k výstavním ubikacím (poskytnuté pořadatelem/vlastní ubikace), limity k počtu zvířat
v dané ubikaci atp.

5. ZMĚNY
Zpoplatnění změn na výstavě (např. dohlášení zvířat, výměna zvířat atd.)

