
29. evropská výstava 
a 5. výstava mladých chovatelů

9. až 11. listopadu 2018 
Herning – Dánsko

síců před výstavou. Při dovozu zvířat musí být doloženy poža-
dované platné veterinární doklady (k datu dovozu).

V případě změn budou veterinární podmínky 
upřesněny v dostatečném předstihu.

4. Veterinární podmínky (předběžně) – králíci

Králíci musí být vakcinováni proti RHD – hemoragic-
ká septikémie (králičí mor). Jak pro králíky, tak pro morča-
ta platí bod 4a jako u drůbeže. Přihlášená zvířata smějí být 
na výstavu dovezena jen s platným potvrzením o vakcinaci  
proti RHD.

V případě změn budou veterinární podmínky bu-
dou upřesněny v dostatečném předstihu.

S potvrzením přihlášky obdržíte dvě karty, které je třeba vy-
plnit – tetování králíků či čísla kroužků zasílaných na výstavu, 
jako i potřebné veterinární podklady (formuláře potvrzení) – 
bude rozesílat Sekretariát ÚVV ČSCH.

Jedna karta bude při vkládání zvířat do klece zkontrolována 
personálem výstavy a odevzdává se přebírajícímu personálu.

Při změně na přihlášce musí být změna pohlaví 
nebo prodejní ceny při vkládání zvířete do klece za-
psána do karty ve spolupráci s kontrolním personá-
lem, u kterého tato karta zůstává. Tato změna bude 
zpoplatněna. Při nesprávném vyplnění karty, nebo 
při nenahlášení změny, nebude vedení výstavy re-
spektovat reklamaci vystavovatele. 

Zvířata při transportu musí být umístěna samostatně v od-
povídající přepravce.

5. Dovoz zvířat na výstaviště je v úterý 6. 11. 2018 
od 10 do 20 hodin. Zvířata smějí být dána do klecí jen pod 
kontrolou personálu výstavy. První karta s tetováním a čís-
ly kroužků se odevzdává, druhá karta zůstává vystavovateli – 
resp. dovozci zvířat, aby se s ní v den výdeje zvířat mohl pro-
kázat. (To se týká vystavovatelů, kteří přivezou zvířata sami). 
Hromadné svozy budou přijímány zvlášť – přednostně. 
ČSCH zajistí všem vystavovatelům hromadný svoz, viz dále.

6. Prodej zvířat
Prodávající v přihlášce uvede prodejnou cenu, ta 

bude uvedena v katalogu. Prodávající obdrží 90 % 
z uvedené částky. Kupující zaplatí 10 % k uvedené 
částce v katalogu. Zakoupená zvířata je možno po za-
placení ihned převzít za asistence personálu výstavy.

Prodej zvířat bude zahájen od 9. 11. 2018 ve 14.00 
hod ukončen bude 11. 11. 2018 v 10.00 hod. Výdej 
prodaných zvířat probíhá od pátku 9. 11. 14.00 hod, 
nejpozději do neděle 11. 11. 12.00 hod.

Celková částka za prodaná zvířata budou po ode-
čtení manipulačního poplatku pořadatelem zaslána 
na svazový účet, odtud budou poté zaslány na účet 
prodávajícího. 

7. Darované finanční ceny od vystavovatelů budou ozna-
čené jako PE a PZ a podle výstavních podmínek EE budou 
v hodnotách: čestné ceny (E) à 12 Euro, dodatková cena (Z) 
à 5 Euro.

8. Výdej cen a věcných cen se uskuteční prostřednictvím 
zástupců svazů jednotlivých zemí na stánku příslušné země. 

9. Dodatečné nahlášení a změny druhu zvířat či ple-
men po termínu uzávěrky nejsou možné.

10. Za zvířata, která se ztratí vlivem vyšší moci, nebo ne-
předvídatelných událostí, vedení výstavy nenese odpověd-
nost a zamítne všechny nároky na odškodnění. V průběhu vý-
stavy budou zvířata hlídána. Ztráty zvířat vzniklé zaviněním 
vedení výstavy budou podle bodu – 16.2 předpisů EE nahra-
zeny. V případě, že při zpětném zaslání zvířat budou chybět 
oceňovací lístky, nemůžou být ze strany vystavovatele uplat-
něné žádné regresní nároky. 

11. Při ztrátách zvířat musí být jako důkaz předložené písem-
né potvrzení s razítkem a podpisem reklamačního oddělení 
Evropské výstavy. Poslední termín pro nahlášení chybějících 
zvířat je 11. 11. 2018 do 17.00 hod.

12. Poslední termín pro všechny reklamace je  
31. prosince 2018. Vystavovatelé mohou uplatňo-
vat tento nárok výlučně přes Sekretariát ÚVV ČSCH.

13. Komerční vystavovatelé se mohou obrátit na:  
http://europaschau2018.eu

Přihlášky jsou závazné!

Podmínky pro udělení titulu Evropský mistr a Ev-
ropský šampión pro drůbež, holuby, okrasnou drů-
bež, králíky a morčata

Přesné znění výstavních podmínek EE je k dispozici na 
webových stránkách EE www.entente-ee.com

Evropský mistr: Nejlepší kolekce (4 zvířata jedno-
ho plemene, barvy a kresby, v kolekci musí být zastoupe-
na obě pohlaví, minimální počet bodů za kolekci musí být 
376) v rámci jednoho plemene s nejméně 20 zvířaty. Stej-
ný titul je i pro každý barevný ráz plemene s nejméně 20 zví-
řaty. Při rovnosti bodů obdrží titul „Evropský mistr“ všich-
ni vystavovatelé.

Evropský šampión: Nejlepší zvířata plemene s minimál-
ním počtem 20 zvířat oceněných nejméně 95 body. Stejný ti-
tul je i pro každý barevný ráz plemene s nejméně 20 zvířaty.

V případě více než 40 zvířat u plemene bude titul udělen 
na nejlepšího samčího a samičího jedince. 

Jestli bude u barevného rázu více než 32 zvířat, obdrží  
titul nejlepší 1,0 a 0,1. Udělování titulu Evropský šam-
pión je v kompetenci mezinárodní jury (komise) a vedoucích 
posuzovatelů (Obmanů).

Evropské medaile budou uděleny na každých započa-
tých 400 zvířat prostřednictvím vedoucích posuzovatelů.

Pamětní medaile – obdrží každý vystavovatel, který vy-
staví alespoň 4 kusy zvířat.

Upozornění na správné vyplnění přihlášek

Na jednu přihlášku napište jen jeden druh zví-
řat. Drůbež, okrasná drůbež a holubi mají stejný typ při-
hlášek, ale na jedné přihlášce mohou být jen např. drůbež. 
Morčata a králíci mají svůj formulář přihlášky. Názvy ple-
men a kreseb udávejte správně podle názvů ve vzornících 
v češtině. Vaše přihlášky budou přeložené do německého  
jazyka.

Pro všechna zvířata platí, že nesmí být starší šesti let  
(tj. max. ročník 2013). Přihlášená zvířata musí být opatřena 
platným kroužkem a či tetováním v souladu s pravidly regist-
race těchto zvířat v ČSCH.

V přihlášce u drůbeže uvádějte celý název plemene i to, zda 
jde o velké, zdrobnělé nebo původní zakrslé plemeno.

I u králíků je zapotřebí uvést celý název plemene, nejen 
jeho zkratku.

Králíci, morčata, holubi i drůbež se vystavují ve 
dvou kategoriích, a to kolekce (pouze 4členné) nebo 
jednotlivci. Kolekce musí být jedné barvy a kreseb-
ného rázu, zastoupena musí být obě pohlaví.

Vaše složení kolekcí zvířat je třeba v přihlášce označit 
v sloupci „Kolekce“. Jednotlivé kolekce označte K1, K2… Při 
zasílání zvířat je třeba složení kolekcí bezpodmínečně dodr-
žet, v opačném případě nemusí být zvíře posouzeno. To pla-
tí i pro barvu a kresbu.

Na evropskou výstavu můžete věnovat dva druhy peněž-
ních cen (12 nebo 5 Eur), to je třeba uvést v příslušné kolon-
ce přihlášky a zaplatit spolu s výstavními poplatky, současně 
je třeba uvést, na jaké plemeno cenu věnujete. Stejně tak si 
můžete zaplatit i účast na slavnostním chovatelském večírku 
v sobotu 10. 11., též s výstavními poplatky (vstupenky budou 
předány vystavovatelům na stánku ČSCH). 

V případě, že přihlásíte zvířata na prodej, je třeba řádně 
vyplnit kolonku s požadovanými bankovními údaji, aby vám 
mohly být z ČSCH zaslány peníze za prodaná zvířata. Vedení 
výstavy pošle celkovou částku za všechna prodaná zvířata na 
výstavě po jejím skončení hromadně na ČSCH.

Další informace dostanete po potvrzení přijetí přihlášek ve-
dením Evropské výstavy. 

ČSCH zabezpečuje společný dovoz a odvoz zvířat na 
výstavu.

Předpokládaná trasa svozu do Prahy:
A) Přerov, Brno, Humpolec a Praha
B) České Budějovice, Písek, Plzeň a Praha
Svoz bude uskutečněn 5. listopadu 2018. Obě trasy  

jsou jen na svoz do Prahy, odkud bude vypraven svoz do  
Herningu.

Veškeré potřebné další informace budou přihláše-
ným vystavovatelům poskytnuty po obdržení od pořadatele  
výstavy.

Upozorňujeme vystavovatele, že termín uzávěrky 
přihlášek bude dodržen.

Pro tuto výstavu jsou určující výstavní podmínky Evrop-
ského svazu (EE) pro evropské výstavy, výstavní podmínky 
EE pro výstavy mladých chovatelů a úmluvy podepsané mezi 
EE a organizátory výstavy Herning 2018.

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním veškerých osobních 
údajů v přihlášce uvedených v katalogu výstavy a pro jiné 
účely.

Termín uzávěrky přihlášek je 15. 8. 2018. Zaslání 
přihlášek se provádí výhradně cestou Českého svazu chovate-
lů, samostatné přihlášení vystavovatele na výstavu není mož-
né. Přihlášky se podávají buď listinně (poštou, osobně) na 
adresu: Český svaz chovatelů, z. s., Maškova 1646/3, 
182 53 Praha 8-Kobylisy, nebo elektronicky na adresy 
jednotlivých sekcí kralici@cschdz.eu, drubez@cschdz.eu, 
holubi@cschdz.eu. 

1. Výstavní poplatky:

a) Zvířata jednotlivě .................  12 Euro/ks (324 Kč) 
(drůbež, holubi, králíci)

b) Okrasná drůbež .................... 16 Euro/pár (432 Kč)
c)  Morčata dospělí i mladí  

chovatelé .............................  6 Euro/ks (162 Kč)
d)   Mladí chovatelé –   

zvířata jednotlivě ..................  6 Euro/ks (162 Kč)
e)   okrasné ptactvo –   

zvířata jednotlivě ..................  6 Euro/ks (162 Kč)
f)  Správní poplatek –   

pro všechny chovatele ......... 12 Euro (324 Kč)
g)  Katalog (dobrovolný pro MCH): 12 Euro (324 Kč)
h) Třídenní vstupenka .............. 25 Euro (675 Kč)
i)  Společenský večer  

pro vystavovatele ................. 40 Euro/osobu (1080 Kč)

Úhrada výstavních poplatků na účet ČSCH 
v eurech:  

účet číslo: 27-4603760277/0100 
variabilní symbol: číslo členského průkazu
banka KB Praha 8 

v korunách:

účet číslo: 43-7609050237/0100
variabilní symbol: číslo členského průkazu
banka KB Praha 8 

Výstavní poplatky je třeba uhradit před odesláním přihláš-
ky na Sekretariát ÚVV ČSCH, Maškova 1646/3, 182 53 Pra-
ha 8 a doklad o úhradě (resp. kopii dokladu) přiložit k listinné 
přihlášce. V případě využití elektronického způsobu přihláše-
ní zvířat chovatel může vyplnit přihlášku, která je ke staže-
ní na stránkách ČSCH sekce Celostátní a Evropské výstavy, 
kterou poté vytiskne, opatří vlastnoručním podpisem a na-
skenovanou zašle v uvedeném termínu na příslušnou sekci. 
Součástí takového zaslání rovněž musí být doklad o úhradě 
poplatků (výpis z účtu nebo jiný doklad o úhradě, naskenova-
ný, printscreen apod.). Potvrzení o přijetí takovéto přihlášky 
bude provedeno na e-mail, z kterého přihláška přišla. Úhra-
da se provádí bezhotovostním převodem, vkladem na účet na 
libovolné pobočce KB a.s., nebo i prostřednictvím poštov-
ní složenky. Úhradu je možné provést v jak eurech, tak v ko-
runách, je ovšem vždy nutné poukázat na správný účet! Při-
hlášky bez dokladu o zaplacení výstavních poplatků nebudou 
brány v úvahu!

Zpětné potvrzení přihlášky bude zaslané pouze v případě 
uhrazení výstavních poplatků.

2. Katalog

Vystavovatelé obdrží svůj katalog na stánku příslušného 
svazu při výstavě. Vystavovatelům, kteří výstavu nenavštíví, 
rozešle ČSCH katalog po skončení výstavy.

3. Veterinární podmínky (předběžně) – drůbež, holu-
bi, okrasná drůbež

a) Z uzavřených a označených oblastí ohrožených morem 
drůbeže, Newcastleskou chorobou (paramyxovirózou), cho-
lerou drůbeže, slintavkou, kulhavkou a morem prasat nesmí 
být na výstavu dovezena žádná zvířata.

b) Přihlášená zvířata smějí být dovezena jen s platným po-
tvrzením o očkování (vakcinaci), a to že: drůbež je očkovaná 
proti Newcastleské chorobě a holubi proti paramyxoviróze. 
To znamená, že očkování při použití živé vakcíny není starší 
než tři měsíce a při inaktivní vakcíně není starší než šest mě-



Přihláška na 29. evropskou výstavu drůbeže, holubů, okrasného ptactva, králíků a morčat,  
5. evropskou výstavu mladých chovatelů 
konanou ve dnech 9.– 11. 11. 2018 v Herningu

Králíci / Morčata Hromadný svoz                             ANO                        NE

Příjmení: Jméno:

Ulice: Tel. číslo:

PSČ: Město:

Číslo průkazu ČSCH: E-mail:

1,0 0,1 Plemeno Barva Kolekce Jednotlivec Prodejní cena v €

Klecné za 1 vystavené zvíře 12,- € (324 Kč) ,- € (Kč)

Klecné za 1 vystavené zvíře – MCH 6,- € (162 Kč) ,- € (Kč) 

Klecné za 1 morče 6,- € (162 Kč) ,- € (Kč)

Povinný katalog (MCH – katalog nemusí odebrat) 12,- € (324 Kč) ,- € (Kč) 

Správní poplatek 12,- € (324 Kč) ,- € (Kč)

Vstupenka pro vystavovatele na všechny 3 dny výstavy 25,- € (675 Kč) ,- € (Kč)

Společenský večer na osobu 40,- € (1080 Kč) ,- € (Kč) 

Dary a čestné ceny (PZ = 5,- € nebo PE =12,- €) ,- € (Kč)

PRO PLEMENO

CELKEM POPLATKY ,- € (Kč)

Prohlašuji, že jsem se seznámil s výstavními podmínkami a souhlasím s nimi.
Souhlasím se zveřejněním mých údajů ve výstavním katalogu.

Vystavovatel zaplatí poplatky na 
účet číslo: 27-4603760277/0100 
Variabilní symbol: číslo členského průkazu
banka KB Praha 8 
majitel účtu ČSCH

Bezpodmínečně uveďte bankovní spojení 
k proplacení peněz za prodaná zvířata.
Bez uvedení euro účtu (nebo běžného účtu)  
bude posláno v korunách na složenku,
po odečtení poštovného.

Přihláška bude zpracována až po příjmu platby na účet!

majitel účtu: _____________________________________________________

banka: _________________________________________________________

kód banky: ______________________________________________________

číslo účtu:  ______________________________________________________

_____________________________
                                           Podpis vystavovatele



_____________________________
                                           Podpis vystavovatele

Přihláška na 29. evropskou výstavu drůbeže, holubů, okrasného ptactva, králíků a morčat,  
5. evropskou výstavu mladých chovatelů 
konanou ve dnech 9.– 11. 11. 2018 v Herningu

Drůbež / Holubi Hromadný svoz                             ANO                        NE

Příjmení: Jméno:

Ulice: Tel. číslo:

PSČ: Město:

Číslo průkazu ČSCH: E-mail:

1,0 0,1 Plemeno Barva, kresba Kolekce Jednotlivec Prodejní cena v €

Klecné za 1 pár okrasné drůbeže 16,- € (432 Kč) ,- € (Kč)

Klecné za 1 vystavené zvíře 12,- € (324 Kč) ,- € (Kč)

Klecné za 1 vystavené zvíře – MCH 6,- € (162 Kč) ,- € (Kč)

Povinný katalog (MCH – katalog nemusí odebrat) 12,- € (324 Kč) ,- € (Kč)

Správní poplatek 12,- € (324 Kč) ,- € (Kč)

Vstupenka pro vystavovatele na všechny 3 dny výstavy 25,- € (675 Kč) ,- € (Kč)

Společenský večer na osobu 40,- € (1080 Kč) ,- € (Kč)

Dary a čestné ceny (PZ = 5,- € nebo PE =12,- €) ,- € (Kč) 

PRO PLEMENO

CELKEM POPLATKY ,- € (Kč)

Prohlašuji, že jsem se seznámil s výstavními podmínkami a souhlasím s nimi.
Souhlasím se zveřejněním mých údajů ve výstavním katalogu.

Vystavovatel zaplatí poplatky na 
účet číslo: 27-4603760277/0100 
Variabilní symbol: číslo členského průkazu
banka KB Praha 8 
majitel účtu ČSCH

Bezpodmínečně uveďte bankovní spojení 
k proplacení peněz za prodaná zvířata.
Bez uvedení euro účtu (nebo běžného účtu)  
bude posláno v korunách na složenku,
po odečtení poštovného.

             

Přihláška bude zpracována až po příjmu platby na účet!

majitel účtu: _____________________________________________________

banka: _________________________________________________________

kód banky: ______________________________________________________

číslo účtu:  ______________________________________________________

_____________________________
                                           Podpis vystavovatele
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