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KFB – Klub francouzských buldočků, z.s. 
 

 
pořádá pro všechny příznivce plemene francouzský buldoček 

 
KLUBOVOU VÝSTAVU - 5. Memoriál 

Ivany Kolářové 
 

konanou v sobotu dne 13. května 2023 v rekreačním areálu Marina Orlík. 
 

1. uzávěrka přihlášek: 13. dubna 2023 
2. uzávěrka přihlášek: 28. dubna 2023 

 
Rozhodčí: 

Psi – Mgr. Zuzana Brotánková (CZ) 
Feny – Mgr. Václava Rybárová (CZ) 

Změna rozhodčích vyhrazena. 
 
 

Program výstavy: 
08.00 – 10.30 přejímka psů 

09.00 – 09.15 zahájení výstavy 
09.15 – 13.00 posuzování v kruhu psi a feny 

13.00 výstavní soutěže 
 
 
 
Přihlásit se na výstavu je možné POUZE online přes systém ČMKU na 
https://www.dogoffice.cz/. Po zadání přihlášky přes Dogoffice musí na email vystavovatele 
přijít potvrzovací zpráva, pokud toto upozornění nedostanete, přihlášení NEPROBĚHLO! Na 
svém uživatelském účtu v systému Dogoffice najdete následně i vstupní list. 
 

 
Důležité upozornění: V případě přihlášení více psů od jednoho majitele – štěňata, dorost, 
veteráni a psi z třídy čestné nemohou být považováni za prvního psa. Storno přihlášky a 
přeřazení psa z třídy do třídy pouze do ll. Uzávěrky – poplatek 100,-Kč. 
 
 

 Pro členy KFB a MSBMK Pro nečleny  

VÝSTAVNÍ POPLATKY I. Uzávěrka II. Uzávěrka I. Uzávěrka II. Uzávěrka 
Za prvního psa včetně katalogu 500 600 600 700 
Za dalšího psa (BEZ katalogu, 
stejné jméno majitele jako u 1. psa) 350 400 450 500 

Štěňata, dorost, veteráni, třída čestná  250 300 350 400 
Soutěže 250 250 350 350 
Soutěž Dítě a pes 0 0 0 0 
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Číslo účtu u České spořitelny a.s:  0200005359/0800  
IBAN: CZ83 0800 0000 0002 0000 5359   Kód banky (BIC): GIBACZPX 
Adresa majitele účtu: Klub francouzských buldočků, Famfulíkova 1139/2, 182 00 Praha 8 
Variabilní symbol: vygeneruje Dogoffice 
Specifický symbol: vaše telefonní číslo 
Do poznámky pro příjemce platby uveďte příjmení a jméno majitele psa. 

 
 

SOUTĚŽE 
Do soutěží nejhezčí pár a chovatelská skupina je možné se přihlásit přes Dogoffice. Na soutěž 
Dítě a pes je v možné se přihlásit do 3.5.2023 na email: vystavykfb@seznam.cz. 
 
 
Nejhezčí pár: v této soutěži nastoupí pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou 
v majetku jednoho majitele. 
 
Chovatelská skupina: v této soutěži musí nastoupit nejméně 3 jedinci, kteří byli na výstavě 
posouzeni a pocházejí od jednoho chovatele a minimálně od 2 různých matek nebo otců. Psi 
nemusí být v majetku chovatele. 
 
Dítě a pes: v této soutěži nastoupí se svěřenými jedinci chlapci i děvčata ve věku 2 - 16 let. 
Dle počtu přihlášených může být soutěž rozdělena do více věkových kategorií.  

 
TITULY 
O udělení titulu rozhoduje rozhodčí. Tituly nejsou nárokové a mohou být uděleny v jednotlivých 
třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet přihlášených psů. 
 
Nejlepší štěně může být udělen psovi nebo feně ve třídě štěňat s oceněním VN1 

Nejlepší dorost může být udělen psovi nebo feně ve třídě dorostu s oceněním 
VN1 

CAJC může být udělen psovi a feně ve třídě mladých se známkou 
výborný 1 

CAC může být udělen psovi a feně ve třídě otevřené, mezitřídě a třídě 
vítězů se známkou výborný 1 

Res. CAC může být udělen psovi a feně ve třídě otevřené, mezitřídě a třídě 
vítězů se známkou výborný 2 

BOJ - Nejlepší mladý může být udělen psovi nebo feně s oceněním CAJC 

BOV - Nejlepší veterán 
 

 

může být udělen psovi nebo feně ve třídě veteránů se známkou 
výborný 1 

BOB - Vítěz plemene Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), 
nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1 z třídy 
veteránů) a nejlepší dospělí jedinci psi a feny (CAC). Do soutěže 
může nastoupit i V1 z třídy čestné. 
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BOS - Nejlepší z 
opačného pohlaví 

Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena 
(CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 
z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci psi nebo feny (CAC) 
opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul BOB. Do 
soutěže může nastoupit i V1 z třídy čestné. 

 
KLASIFIKACE 
Ocenění psa se provádí zadáním známky. 
 
Třída štěňat a dorostu velmi nadějná, nadějná 

Třída mladých, mezitřída, 
otevřená, vítězů, veteránů, 
čestná 

výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná 

Třída mimo konkurenci bez klasifikace 

 
Majitel každého vystavovaného jedince obdrží výstavní posudek a případně věcnou cenu. 

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Výstava se pořádá dle Výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám zapsaných 
v plemenných knihách FCI. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo 
vystavovatelem, ani za onemocnění, úhyn nebo ztrátu psa. Na výstavě je zakázán volný pohyb 
psů a prodej štěňat. Vystavovatel ručí za všechny škody způsobené jeho psem. 
Z výstavy se vylučují psi nemocní a z nemoci podezřelí, kryptorchidi, po úraze, háravé feny, 
feny v druhé polovině březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním 
zákrokem za účelem odstranění exteriérové vady nebo nedostatku. Dále psi nebezpeční - 
kousaví a agresivní vůči lidem a psům. 
Vystavovatel může odmítnout zápis hodnocení psa do průkazu původu. Vystavovatel je 
povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. 
V případě nekonání výstavy z důvodu vyšší moci, budou výstavní poplatky použity na uhrazení 
nákladů spojených s přípravou výstavy. V souladu se zákonným ustanovením zákona č. 
101/2000 Sb., o osobních údajích, budou využita osobní data pouze pro účely pořadatele 
výstavy. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.  
Majitel přihlášeného jedince odesláním přihlášky bere na vědomí zpracování svých výše 
uvedených osobních údajů v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č.2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a s 
využitím údajů obsažených v přihlášce a materiálů k přihlášce přiložených k realizaci a 
propagaci akce organizátorem. Při účasti na akci majitel přihlášeného jedince souhlasí i s 
pořízením podobizny, obrazového snímku, případně obrazového a zvukového záznamu jeho 
osoby a psa/feny k propagaci akce, jakož i k dalšímu použití organizátorem a to v tiskové i 
elektronické podobě. 

 
ROZHODČÍ 
Rozhodčí posuzuje podle platného výstavního řádu a standardu FCI. 
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PROTESTY 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. 
Protestovat lze pouze z formálních důvodů při porušení výstavních předpisů a propozic.  
Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši 1.000 Kč, a to pouze 
v průběhu výstavy. Na protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán zřetel. 
Nebude-li protest uznán, složená jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi pocházející z ČR musí mít platný 
očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platný pas. Psi z členských zemí EU a 
třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 
998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Tyto doklady musí obsahovat záznam o platném očkování proti 
vzteklině, tzn. ve stáří od 3 do 6 měsíců zvířete po 21 dnech ode dne, kdy bylo provedeno 
základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že očkovací látka byla podána 
během doby platnosti předchozí očkovací látky. Psi musí být v imunitě proti psince, parvoviróze 
a infekční hepatitidě. Toto se týká i psů, kteří se výstavy přímo neúčastní, ale jsou v místě 
výstavy přítomni. Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby 
nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 

 
DOKLADY PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ 

• originál průkazu původu psa pro zapsání výsledku 
• vstupní list 
• očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata 

 
ROZDĚLENÍ TŘÍD 
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být 
splněny v den podání přihlášky. 
 
štěňat 4 – 6 měsíců 

dorostu 6 – 9 měsíců 

mladých 9 – 18 měsíců 

mezitřída 15 – 24 měsíců 

otevřená od 15 měsíců 

vítězů Od 15 měsíců pro psy s uznaným titulem šampiona, titulem Národního nebo 
Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového 
vítěze. 

veteránů od 8 let 

čestná od 15 měsíců pro psy s uznaným titulem šampiona, titulem Národního nebo 
Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového 
vítěze, (bez nároku na CAC). Zadává se známka a pořadí. V1 postupuje do 
soutěže o BOB a BOS. 

mimo 
konkurenci 

Od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci. 
Rozhodčí vypracuje výstavní posudek a stanoví pořadí. 
 

 
Viz. Výstavní řád ČMKU. 


