
 

FCI Výstavní komise, 24. 2. 2018 

Anantara Vilamoura Algarve, Vilamoura, Portugal 

 

1. Zahájení jednání. Prezence a kontrola hlasů. 

 - 26 platných hlasů 

 - 14 hlasů většina 

2. Schválení zaslané agendy k jednání komise 24. 2. 2018. 

 - schváleno 

3. Schválení zápisu z jednání FCI Výstavní komise v Sochi, 4. 2. 2017.   

 - schváleno 

4. Schválení Výroční zprávy FCI Výstavní komise za rok 2017 

 - schváleno 

5. Zprávy z kontrol Světových a Sekčních výstav v roce 2016 / 2017 

 Report Světová výstava 2016 v Moskvě, Rusko 

 - schváleno 

 Report z Asijské a Pacifické Sekční výstavy 2016 na Jakartě, Indonésie 

- schváleno 

 Report z Americké a Karibské Sekční výstavy 2017 v Guatemale, GTM 

- schváleno 

 Report z Evropské Sekční výstavy 2017 v Kyjevě, Ukrajina 

- schváleno 

 Report z Asijské a Pacifické Sekční výstavy 2017 v Šanghaji, Čína 

- schváleno 

 Report ze Světové výstavy 2017 v Lipsku, Německo 

- schváleno 

7. Zaslané cirkuláře k akceptaci a schválení 

Všechny uvedené cirkuláře byly schválené a budou zaslány na NO k prostudování, akceptaci a 

případnému zapracovaní, na jednotlivých NO. 

Seznam všech cirkulářů je možné najít na http://www.fci.be/en/NCO/Circulars/2017/ 

 

http://www.fci.be/en/NCO/Circulars/2017/


8. Používání stahovacích výstavních vodítek – Welfare 

Nastavení pravidel při používání předváděcích vodítek na výstavách konaných pod záštitou FCI.  

Některé země (např. Švýcarsko, Rakousko a další) jsou nuceny přistoupit na vyjednávání s Welfare 

organizacemi. Organizace žádají, aby bylo zastaveno vystavování psů na samo stahovacích 

předváděcích vodítkách. Variantou pro řešení uvedených stížností je předváděcí vodítko s pojistkou. 

FCI Výkonný výbor konstatuje, že je potřeba řešit situaci v důsledku bezpečnosti rozhodčích, 

vystavovatelů a samotných psů.  

Závěr: FCI doporučuje, aby se všechny NO postaraly o správnou komunikaci vůči Welfare organizacím 

v dané zemi. Především je nutné upozornit na fakt, že manipulace se psem na vodítku s pojistkou 

může být velmi nebezpečná a paradoxně, při využití takového vodítka, může dojít k horší situaci ve 

výstavním kruhu – pes se stává neovladatelným.  

 

9. Zveřejňování a využití online katalogů  

Návrh od Švýcarska a Německa.  

Obě země představily prezentaci s přesnými počty využití katalogů ve verzi online, oproti tištěné 

variantě.  

VDH nabízí katalog zdarma v online verzi, tištěná verze je zpoplatněna cenou 5 EUR. Tato verze je 

zveřejněna dvě hodiny před zahájením výstavy (v případě dvou CACIB výstav není rozděleno). 

Statistika ze Světové výstavy v Lipsku 2017 uvádí, že tištěná verze katalogu byla využita pouze u 10 % 

vystavovatelů.  

Závěr: Je na zvážení každého pořadatele výstavy, jaké služby svým vystavovatelům nabídne. Avšak 

vždy musí být postupováno dle Výstavního řádu FCI, bod 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ – katalog. 

 

10. Evropské nařízení -  ochrana osobních údajů při zveřejňování posudků. 

FCI Výkonný výbor doporučuje postupovat jednotně při zveřejňování posudků z jednotlivých výstav. 

Návrh obsahuje detailní zpracování od právního zástupce FCI, který zpracuje přesný postup, v jaké 

formě mohou být posudky zveřejňovány. Aplikace výše uvedeného nařízení je ke dni 25. 5. 2018. 

 

11. Sjednocení pořadí výstavních tříd na výstavách členských zemí FCI 

Návrh od Estonska. 

Estonsko navrhuje, aby došlo k jednotnému pořadí výstavních tříd na všech výstavách konaných po 

záštitou FCI a současně i na všech výstavách členských zemí FCI.  

Závěr: 17 hlasů pro sjednocení pořadí. FCI vypracuje doporučení NO pro pořadí tříd. Předběžně bylo 

doporučeno, tak jak je již po mnoho let zvykem v ČR.  



12. Dalmatians (153) přeřazení plemene z FCI skupiny 6 do FCI skupiny 7 

Návrh od členských subjektů Francie. 

Francie navrhuje, aby došlo k přeřazení plemene Dalmatin z FCI skupiny 6 do FCI skupiny 7. 

K uvedenému tématu se vyjádřilo Chorvatsko a nedoporučuje přeřazení do skupiny 7.  

Závěr: Na základě chorvatského vyjádření Francie stáhla návrh o přeřazení plemene Dalmatin. 

13. Návrh změny Výstavního řádu FCI, článek 5, třída mladých 

Návrh of Francie. 

Francie navrhuje, aby do třídy mladých mohli být zařazeni psi ve věku „9–15 měsíců“. 

Závěr: Návrh byl zamítnut 

14. FCI Standardy pro rozhodčí ze zemí mimo členských zemí FCI 

Vzhledem k navýšení počtu stížností na FCI k posuzování rozhodčích z nečlenských zemí FCI. 

Doporučení FCI – rozhodčí z nečlenských zemí by při pozvání k posuzování měli dostat platný 

standard plemene. 

15. Správné zadávaní BIS na dvoudenních mezinárodních výstavách 

Prezentace pro nové členské země. Postup je doporučován, tak jak je již zvykem v ČR. 

16. Mezinárodní / národní výstavy a nevhodné fotky v mediích 

FCI upozorňuje na zveřejňování nevhodných fotek z výstav. Doporučuje, aby NO postupovala 

v souladu s Welfare a současně doporučuje, aby byli vystavovatelé upozorňováni na případné 

porušování Welfare na výstavách.  

 

17. Návrh dalšího termínu a místa konání FCI výstavní komise 

9. – 10. 2. 2019 v Kolumbii.  

 

 

Zapsala: Kateřina Seidlová 

 

 

 


