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Zasedání FCI – Výstavní komise 

Sobota, 30. 1. 2016, Cebu 

 

1. Uvítání účastníků a oficiální počítání delegátů. 

Počet hlasů: 27  Většina: 15 

 

2. Schválení navrhované agendy 

 27 hlasů pro = schváleno 

 

3. Odsouhlasení zápisu ze zasedání výstavní komise, 7. 2. 2015 v Lucembursku 

 27 hlasů pro = schváleno 

 

Komentář pro P ČMKU 

1. Online zveřejňování 

 

V zápise ze zasedání VK v Lucembursku 2015, chybí poměrně zásadní rozhodnutí, a tedy 

nebyli s ním obeznámeni čeští organizátoři MVP. Návrh byl ihned po zasedání VK 2015 

schválen General commitee, a tudíž okamžitě nabyl platnosti. 

Zápis popisuje bod o umístění online katalogu na internetových stránkách výstavy a 

podmínek, které musí pořadatel splňovat, tedy zveřejnění max. 2 hodiny před oficiálním 

zahájením výstavy atd. Chybí zde, ale zásadní informace o zveřejňování jmen psů a jejich 

majitelů, přesný překlad tedy: 

V případě, že je program výstavy zveřejněn na internetových stránkách pořadatele před 

zahájením výstavy, nesmí nikdy obsahovat jména přihlášených psů, ale ani informace o 

jejich majitelích.  

 

Další vysvětlení v oficiální zápise FCI z Lucemburku: 

-nesmí být zveřejněny žádné informace, které by mohli dát indicie posuzujícímu 

rozhodčímu, které jedince a v jakých třídách bude na dané výstavě posuzovat (jmenný 

seznam vystavovatelů a čísla). 

  

2. Krmení psů při posuzování 

Návrh holandského KC o zákazu krmení psů při posuzování byl zavrhnut na jednání General 

Commitee. Navrhujeme tento bod zveřejnit na stránkách ČMKU. Většina českých 

vystavovatelů se k návrhu stavila velmi negativně a vznikali tak mnohé debaty. 

Vystavovatelé uvítají zveřejnění informace a závěru, který vydala General commitee k celé 

situaci. 

 

4. Výroční zpráva FCI Výstavní komise 2015 

 27 hlasů pro = schváleno 
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5. Komentáře General Comittees k návrhům Výstavní komise 

- viz. bod. č. 3 – Komentáře pro P ČMKU 

 

6. Zprávy ze Světové výstavy a Sekčních výstav 2014/2015 

- Report z Evropské výstavy 2014, Brno 

- Report ze Světové výstavy 2015, Milano 

- Report z Evropské výstavy 2015, Lillestrom 

- Report ze Sekční výstavy Asie a Pacific 2015, Taipei 

- Report ze Sekční výstavy Amerika a Karibik 2015, Santiago 

 27 hlasů pro = schváleno 

 

7. Oběžníky z FCI 

 

- Cirkulář 12/2015 

Rozhodčí musí být informován o posuzovaných plemenech a počtech přihlášených jedinců na 

výstavu, nejdéle 3 dny před začátkem výstavy. Stejně tak o možnosti posuzování závěrečných 

soutěží. 

Schváleno General Comittee, 4. 10. 2014, Amsterdam 

 Přijato  

- Cirkulář 30/2015 

 Na základě návrhu FCI Výstavní komise jsou všechny členské země a smluvní partneři FCI, 

povinni dodržovat vystavení pracovních certifikátů pouze u plemen, která splní test jejím 

plemenům vlastní. 

Schváleno General Comittee, 4. 10. 2014, Amsterdam 

 Přijato  

- Cirkulář 60/2015 

Vymazání článku 14, z Výstavního řádu FCI. Článek pojednává o zveřejnění seznamu psů, 

vystavovatelů nebo handlerů, kteří byli vyloučeni z výstav a všichni organizátoři jsou povinni 

se tímto rozhodnutím řídit. 

Vzhledem k tomu, že tento bod nebyl dodržován téměř žádnou členskou zemí FCI, General 

Committee žádá o odstranění tohoto článku z Výstavního řádu FCI, 6/2015 Milano. 

 Přijato 

  

- Cirkulář 61/2015 

 Doplnění článku 8, VŘ FCI. Potvrzení čekatelství mezinárodního šampionátu krásy (CACIB).  

Členské země a smluvní partneři FCI, jsou povinni zasílat jednu kopii (původní verze – dvě 

kopie) katalogu a seznamů psů, kteří byli navrženi jako čekatelé mezinárodní šampionátu 

krásy (CACIB a res. CACIB), na sekretariát FCI. 

 Přijato 
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Všechna nařízení, ve znění pozdějších předpisů, budou aktualizována na internetových stránkách 

FCI.  

Za VK navrhuji si vyžádat si oficiální překlad do češtiny. 

 

8. Junior handling, návrh od YKC 

Návrh o doplnění/ upravení podmínek pro soutěž JH na Světových a Sekčních výstavách. 

Základní informace: 

 JH by měl být konstantním sportem pod záštitou výstavy psů. 

V žádném případě nesmí obsahovat nic, co není normálním postupem při 

vystavování psů. 

 Rozhodčí by měl vždy zvážit bezpečnost každého účastníka, přičemž se zaměřit na 

podporování mládeže ve spravedlivé soutěži. 

 Posuzování soutěže JH by mělo být co nejvíce podobné klasickému posuzování 

v kruhu (při posuzování jednotlivých plemen), s jednoduchými figurami, kde může 

handler předvádět psa tak jak si jednotlivé plemeno žádá. Rozhodčí se může psa 

dotýkat, tak aby posuzování soutěže simulovalo posuzování plemen v kruhu. 

 Hlavním cílem hodnotícího procesu by mělo být založeno na spolupráci účastníka se 

psem a sportovním chováním mezi účastníky. 

 Figury: tam a zpět, kruh, trojúhelník a společně v pohybu – zamezení využívání 

komplikovaných figur (např. tvar čísla 8 a další), které nejsou používané v kruhu při 

posuzování. 

 Rozhodčí může požádat handlery o výměnu psů, pouze pokud budou psi bezpečně 

předvedeni nahrazeným handlerem nebo nevykazují-li agresitvitu, bojácnost 

k nahrazenému handlerovi. 

 

Posuzování: 

 Souhra a spolupráce mezi handlerem a psem 

V průběhu celého procesu hodnocení, je vyžadován přirozená a kontinuální 

spolupráce mezi handlerem a psem. Pár se snaží, aby vystavování vypadalo jako 

týmová spolupráce, která zahrnuje souhru mezi handlerem a psem.  

 Celková znalost vybraného psa, jako je plemeno, věk psa a další. 

 Prezentaci handlera a psa při společném pohybu v jedné skupině handlerů, se 

handler snaží dodržet stejné způsoby jako všichni handleři (nestojí mimo kruh 

ostatních handlerů, nevybočuje z řady, snaží se pohybovat podle psa a vždy v dává 

pozor na účastníky před sebou). Sportovní chování by mělo být samozřejmostí. 

 Vhodný oděv a prezentace – handler by měl být harmonicky oblečen, vždy v souladu 

se vybraným plemen. Doporučuje se využití vhodného, funkčního oblečení, doplňků a 

bot, které jsou přizpůsobeny podmínkám vystavování a psa. Barva oblečení by měla 

vždy vhodně vybraná k plemeni, silueta plemene by měla kontrastovat s barvou 

oblečení. Nedoporučuje se záměrně využívat nápadné barvy a nevhodné oblečení.  

 Celkový vzhled handlera a psa – v silách všech handlerů by mělo být, aby hlavní 

pozornost vždy směřovala na psa.  

 

Všechny navržené změny podléhají odsouhlasení General Committee. 

VK Žádá o možnost zajištění oficiálního překladu a zapracování vybraných bodů do přílohy VŘ – 

Mladý vystavovatel. Následně budou úpravy zapracovány a zasláno ke schválení P ČMKU. 
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9. Vzhledem k okolnostem, které byli zaznamenány na Sekční výstavě v Lillestrom 2015, o 

nedostatečné prezentaci FCI, by mělo být doplněno do čl. 10 – Events: 

Světové a Sekčních výstavy musí být viditelně označeny logem a vlajkou FCI, včetně hlavního 

vchodu a závěrečného kruhu. 

 27 hlasů pro = schváleno 

 

10. Prezentace Dánského KC 

Online systém vytvořený dánským KC 

Na zasedání v Lucembursku několik zemí projevilo zájem o vypracování jednotného online 

systému pro všechny členské země FCI. Dánský KC, ve spolupráci dalších severských zemí, 

připravil prezentaci online systému, který využívají.  

ČMKU využívá vlastní systém, který je velmi vhodně propracovaný pro účely, které 

vystavovatelé a organizátoři potřebují. Tímto jsme se rozhodli vstoupit do skupiny severských 

zemí a taktéž případně aktivně spolupracovat na sestavování nového programu, který by byl 

jednotným pro všechny členské země FCI.  

Žádná další evropská země online systém zatím nepoužívá. 

 

 

11. Volba prezidenta, viceprezidenta a sekretáře (2 roky) 

B. Müller (CH): Prezident 

 27 hlasů pro = zvolena 

L. Catalan (PT): Viceprezident 

 23 hlasů pro = zvolen 

R. Natividad (PH): Sekretář 

 24 hlasů pro = zvolena 

 

 
 

12. Návrhy na další zasedání Výstavní komise 

Sochi, Rusko, 4. – 5. 2. 2017 

 

 

 

Zapsala: K.Seidlová 
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