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Zasedání FCI – Výstavní komise a Komise pro rozhodčí 

Neděle, 31. 1. 2016, Cebu 

 

1. Uvítání účastníků a oficiální počítání delegátů. 

Účastno: 

27 členských zemí 

 

 

2. Schválení navrhované agendy 

 schváleno 

 

3. Přijetí rozhodnutí FCI Board z let 2014 a 2015 

- viz. zápis z roku 2014 a 2015 

 schváleno 

 

4. Diskuze na téma – pes v majetku partnera/ky nebo rodiny posuzujícího rozhodčího 

čl. 10 FCI Řád pro rozhodčí, říká: 

Partner, jakýkoli člen nejbližší rodiny nebo jakákoli osoba žijící ve společné domácnosti s 

rozhodčím může přihlásit nebo předvádět na výstavě psa plemene, které tento rozhodčí v 

daný den výstavy neposuzuje. 

V praxi se pak stává, že partner/ ka se účastní aktivit plánovaných organizátorem pro 

rozhodčí, kde se setkává s dalšími rozhodčími, případně rozhodčími, kteří jej budou na 

výstavě posuzovat. 

Závěr: 

FCI vypracuje Kodex pro vystavovatele, rozhodčí a pořadatele výstavy. Kodex bude zaslán 

před zasedáním v Sochi, v roce 2017, k případnému připomínkování. 

 

5. Musí rozhodčí z nečlenských zemí FCI posuzovat podle FCI řádů? 

Norský KC žádá o vyjádření a případné zanesení do řádu. FCI řády jsou sestaveny a pamatují 

pouze na rozhodčí FCI, tudíž není zde zmínka o rozhodčích ze zemí, které nejsou členy FCI. 

Závěr: 

Komise navrhují, aby bylo do Řádu pro rozhodčí, kapitola 1, doplněno: 

Všechny uvedená pravidla jsou závazná i pro rozhodčí, kteří nejsou z členských zemí FCI. 

 

6. Diskuze o neplnění FCI pravidel ze strany VDH 

FCI bylo informováno o nedodržování pravidel ze strany VDH. Předsednictvo VDH se rozhodlo 

nedodržovat vyplácení rozhodčích, podle odsouhlasených pravidel FCI (50EUR/ den 

posuzování). VDH bylo upozorněno na nedodržování pravidel a bylo vyzváno, aby se k celé 

situaci vyjádřilo. 

FCI sekretariát informuje, že se nejedná o porušení pravidel, ale jedná se o jednání proti 

rozhodnutí FCI.  

Závěr: 

Po velmi dlouhé debatě, kdy se některé země vyjádřili k okamžitému vyloučení Německa 

z FCI, byl odsouhlasen závěr. FCI se bude snažit vyřešit situaci na schůzce s VDH, pokud se 



2 
 

nepodaří, aby VDH respektovalo nastavená pravidla, bude FCI nuceno navrhnout vyloučení 

Německa z FCI. Podléhá dalšímu jednání v Equador. 

 

 

7. Jak postupovat při vyloučení psa z posuzování, kvůli agresivitě? 

Holandsko a severské země žádají o jasně nastavený systém jak postupovat, při vyloučení psa 

z posuzování, kvůli agresivitě. Konkrétně se jedná o psy, kteří jsou jeden den vyloučeni 

z posuzování, zda je možné je další den vystavovat. Kolikrát musí být pes vyloučen za 

agresivitu, aby byl navždy vyloučen z posuzování atd. Dále žádost navrhuje, aby byl 

mezinárodní seznam uveřejněn na stránkách FCI pro organizátory výstavy. 

Závěr: 

Komise navrhují, aby byl vznesen dotaz na všechny členské země, jak postupují při 

vyloučení jedinců z posuzování. Na základě vyjádření všech členských zemí, komise 

rozhodnou, zda je nutné, aby byl nastaven systém. Podléhá dalšímu jednání v Equador. 

 

8. Návrh o povinném zveřejňování země, ze které pochází rozhodčí 

FCI žádá, aby bylo do kapitoly 10 přidána věta: 

Všechna zveřejnění jmenných seznamů rozhodčích musí obsahovat zemi, ve které je tento 

rozhodčí zapsaný na oficiálním seznamu schválených rozhodčích. 

Stejně tak by tato úprava měla být zapracována v kapitole 9, bod G, H, I, ve znění: 

Závěr: 

Schváleno  

 

9. Je správné využívat digitální technologii při posuzování? 

Kolumbie žádá o vyjádření jednotlivých zemí k využívání digitálních technologií při psaní 

posudků, zadávání titulů atd. Tento dotaz se vztahuje na systém severských zemí, kde jsou 

posudky ihned po posuzování online.  

Kolumbie upozorňuje, že rozhodčí nemá žádnou kontrolu nad finálním výstupem, který se 

zveřejňuje.  

Závěr: 

Komise žádají o vyjádření všechny členské země. Navrhuji, abychom se debaty účastnili a 

představili náš systém, který nutně nepromítne všechny výsledky online. 

 

10. Chování rozhodčích 

Vzhledem k přibývajícím stížnostem na některé rozhodčí, kteří po celou dobu posuzování sedí 

nebo nezvládají plnit funkci rozhodčího, žádá FCI o vyjádření členské země. 

Závěr: 

Do řádu pro rozhodčí bude doplněno, že rozhodčí musí být „fit for his function“, tedy musí 

být dostatečně fit na posuzování. FCI apeluje na členské země, aby byl tento bod 

dodržován a vždy bylo postupováno s vědomým, že vystavovatelé přinášejí členským 

zemím a FCI peníze. 
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11. Návrh o navýšení posuzovaných psů s posudkem/ den 

Návrh byl předložen Filipínským KC, navrhují navýšit posuzované psy s posudkem na 140/ 

den nebo 240 bez posudku. 

Závěr: 

Návrh byl stažen. 

 

 

 

12. Rozdělení rozhodčích na Světové výstavě 

Návrh od Filipínského KC, navrhují využívat rozhodčí, dle stanovených procentuálních limitů, 

např.  

- 20% z pořádající země 

- 30% z pořádající sekce 

- 20% ze zbývajících sekcí 

- 30% - rozhodnutí pořadatele 

Závěr: 

Návrh byl stažen. 

 

13.  

a) Změna standardu u plemene Dobermann 

V současné chvíli je u plemene využíván standard FCI/ AKC/ KC, FCI navrhuje 

sjednotit a využívat jeden standard. 

Závěr: 

Komise vznesli dotaz k General commitee, zda je v souladu s řády FCI posuzovat 

psy, kteří byli kupírování v nečlenských zemích FCI, kde je kupírování povoleno. 

Dále pak tento bod upřesňuje rozhodnutí postoje ke kupírování v dané zemi (např. 

Zákon České národní rady na ochranu zvířat). 

General commitee rozhodne do června 2016. 

b) Prezentace Dánského KC – online program 

více - Zápis z výstavní komise, bod č. 10 

 

14. Návrh procesu voleb do komisí 

Změna ve volebním systému: 

- zveřejnění kandidátů na jednotlivé pozice, dva měsíce před konáním zasedání 

- změna volebního období z 2 let na 4 roky 

- volba o tajné nebo veřejné volbě 

- návrh o rozdělení sekcí při volbě 

Závěr: 

Bude připraven postup voleb a představen v Sochi 2017. Schválený systém bude využit již 

v roce 2018. 
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Zapsala: K.Seidlová 

 

Lubomir
Razítko




