
Zasedání výstavní komise FCI 

Ve dnech 1. – 2. února 2020, Palma de Mallorca 

Zasedání zahájil předseda Komise pan Luis Catalan. 

1. Uvítání účastníků 

Kontrola prezence a sčítání přítomných: 

31 hlasů 

16 potřebná většina pro schválení 

2. Schválení programu FCI  Výstavní komise 

Schváleno jednomyslně 

3. Schválení zápisu z jednání FCI Výstavní komise, které proběhlo 2. 2. 2019 v Bogotě. 

Schváleno jednomyslně 

4. Zpráva FCI Výstavní komise za rok 2019 

Schváleno jednomyslně 

5. Závěrečné zprávy z proběhlých výstav 2019: 

- Světová výstava psů – Čína - Shanghai 

- Sekčních výstav – Wels – Rakousko, Ilsan – Korea, Acapulco - Mexiko 

Schváleno jednomyslně 

6. Informace o zveřejněných oběžnících FCI za rok 2019 

Všechny oběžníky je možné nalézt na webové stránce: 

http://www.fci.be/en/NCO/Circulars/2019 

7. FCI Judges Directory webová stránka 

Žádost ze zemí: Norsko, Finsko, Švédsko a Rusko 

Výše uvedené země se dotazují, z jakého důvodu byla stažena data všech rozhodčích v rámci 

FCI z webových stránek, konkrétně – Judges Directory.  

K diskuzi vystoupili pan. T. Jakkel, paní B. Muller a další členové FCI komise, kteří informovali 

o složitosti situace z důvodu dodržování nařízení EU – GDPR. 

Situace se bude řešit konkrétně v následujících  týdnech, kdy se k ní vyjádří  právníci FCI. 

8. Etika v posuzování – délka posuzování psa v kruhu 

Žádost ze zemí: Norsko 

Norský KC žádá o nastavení minimální časové hranice pro posuzování psa. S ohledem na 

stížnosti vystavovatelů, kteří jsou nespokojeni s navyšujícím počtem psů u jednoho 

rozhodčího a s tím spojený krátký časový průběh posouzení jednotlivých psů (bez posudku 

atd.).  

Závěrem diskuze bylo, aby jednotliví pořadatelé výstav zvýšili počet rozhodčích a tím je 

možné zajistit více času na kvalitní posudky jednotlivých psů na výstavě. 

Zároveň se diskutovalo, aby se hlavní zaměření na výstavách přesunulo na posuzování 

jednotlivých plemen a případně se zkrátili závěrečné soutěže. Některé země, např. 

Maďarsko, testuje přesunutí posuzování FCI skupin do kruhů. V závěrečném kruhu budou 

probíhat pouze soutěže BIS (minor puppy, puppy, junior, veterán a BIS). 

9. Návrh o uznání nových titulů Mezinárodní Šampion Mladých a Mezinárodní Šampion 

Veteránů 

Žádost ze země: Rusko 

Ruský KC žádá o uznání a zařazení nových titulů International Junior Beauty a International 

Veteran Beauty. 

Finální verze byla odsouhlasena a její detailní znění dostanou všechny země po odsouhlasení 

Předsednictvem FCI. 

http://www.fci.be/en/NCO/Circulars/2019


10. Jednotný pracovní certifikát pro všechny členské země 

Návrh ze země: Rusko 

Ruský KC žádá o sjednocení vzhledu pracovního certifikátu (unifikovaný formulář). Žádost 

byla předána na Komisi FCI Earth Dog. 

11. Etický kodex vystavovatele 

Návrh ze země: Rusko 

Žádost o zřízení Etického kodexu pro vystavovatele. Vzhledem k narůstajícím případům, kdy 

se vystavovatel choval nevhodně k rozhodčím, či dalším vystavovatelům. 

Byla stanovena pracovní skupina, která připraví znění etického kodexu. Termín dodání je 

stanoven na další zasedání Výstavní Komise FCI. 

12. Výstavní řád FCI, Článek 6 – Známky a umístění 

Návrh ze země: Slovensko 

Slovensko by rádo upozornilo na fakt, že není dodržován bod Výstavního řádu FCI: 

Čtyřem nejlepším psům v každé třídě je zadáno umístění (pořadí), pokud obdrželi známku 

alespoň “VELMI DOBRÁ”. 

Proběhla diskuze a země byly vyzvány, aby tento bod dodržovaly. 

13. Úprava Výstavní řádu FCI – Zvláštní požadavky/ Přístupnost pro psy 

Návrh ze země: Finsko 

Finsko žádá o úpravu znění Výstavní řádu FCI v textu: březí a kojící feny: 

Nemocní (přechodně nemocní nebo mající infekční chorobu) psi a feny, které kojí nebo jsou 

doprovázeny štěňaty, musí být vyloučeni z jakékoli výstavy psů.  

Návrh na změnu textace: 

Výstava není přístupna fenám od 35. po nakrytí a 60 dní po porodu štěňat.  

Návrh byl jednomyslně schválen a bude odeslán ke schválení Předsednictvem FCI. 

14. Posuzování Neuznaných plemen FCI, při závěrečné přehlídce (BIS soutěže) 

Neuznaná plemena FCI nemohou být posuzována v rámci závěrečného kruhu (BIS) na 

Mezinárodních výstavách. Pokud by měl pořadatel zájem o uspořádání závěrečného defilé 

jedinců, musí být uspořádáno mimo oficiální závěrečný kruh. 

Zároveň došlo k odsouhlasení textu, který bude postoupen na schválení Předsednictvu FCI: 

Každá NO je oprávněna v rámci závěrečných soutěží uspořádat soutěž pro Národní plemena, 

současně i národních plemen dané země, které ještě nejsou uznané FCI. 

15. Změna termínu konání Komise pro rozhodčí FCI a Výstavní Komise FCI 

Návrh ze země: Česká Republika 

Česká Republika žádá o změnu termínu konání komisí. Termín je každoročně stanoven na 

první víkend v únoru, kdy se koná největší výstava v ČR – DUO CACIB Brno. 

Proběhla diskuze  a následně byl návrh stažen. 

16. Volby do Výstavní Komise FCI 

Předseda Výstavní Komise FCI  

L. Catalan 10 

W. Olsen 21 - zvolen 

 

Místopředseda Výstavní Komise FCI  

B. Matakovič 18 - zvolen 

A. Rivera 13 

 

Na pozici sekretářka Výstavní Komise FCI byla zvolena Ekaterina Demogatskaya. 

 



17. Zasedání Výstavní Komise a Komise pro rozhodčí FCI v roce 2023 proběhne v Peru. 

Odsouhlaseno jednohlasně. 

 

Zapsala: K. Seidlová 

 

 

 

 

 

 

 

 


