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1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Ustanovení článků 1 až 8 jsou povinná pro všechny národní kynologické organizace FCI a 
smluvní partnery a musí být považována za MINIMÁLNÍ POŽADAVKY FCI na jakéhokoliv 
jednotlivce k tomu, aby byl přijat jako rozhodčí pro posuzování exteriéru psů národní 
kynologickou organizací, v jejíž působnosti má své bydliště podle zákona a která je členem FCI 
(která je dále označována jako „národní organizace FCI“, zkráceně „FCI-NO“). Je v kompetenci 
každé FCI-NO zpřísnit a upřesnit obecné požadavky stanovené FCI. V žádném případě však 
pravidla kterékoliv země nesmí být v rozporu s těmito řády FCI.  

2  MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PŘIHLAŠOVÁNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, 
ZKOUŠENÍ A JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO POSUZOVÁNÍ 
EXTERIÉRU PSŮ  

Přihlášky kandidátů, kteří se chtějí stát rozhodčími pro posuzování exteriéru psů, musí být 
přijaty podle oficiálních pravidel FCI-NO země, ve které má žadatel trvalé bydliště. Je v 
kompetenci každé FCI-NO pořádat pro své kandidáty odpovídající kurzy a dostatečný program 
základního školení rozhodčích tak, aby se jim dostalo potřebného vzdělání, připravit nezbytné 
zkoušky a zajistit oficiální schválení rozhodčích pro posuzování exteriéru psů. Toto vzdělávání 
musí splňovat minimální požadavky definované tímto řádem. 

Aby mohl být kandidát uznán FCI jako mezinárodní rozhodčí pro posuzování exteriéru psů pro 
své první plemeno, musí splnit následující požadavky: 

a. Musí být plnoletý.  

b. V době podání žádosti o přijetí na pozici kandidáta pro jedno nebo více plemen musí 
žadatel prokázat, že byl předtím chovatelem s registrovaným názvem a musí mít psy 
registrované v oficiální plemenné knize své země, nebo musí prokázat, že dosahoval 
úspěšných výsledků jako vystavovatel psů po dobu nejméně 5 let, nebo musí prokázat, 
že se aktivně a odpovědně účastnil kynologických aktivit po dobu nejméně 5 let. 

c. Musel se účastnit oficiálních výstav jako vedoucí kruhu nebo zapisovatel nejméně 
pětkrát v průběhu minimálně jednoho roku, aby získal znalosti o průběhu a o 
předpisech. 

d. Kandidát musí být přezkoušen oficiální zkušební komisí jmenovanou jeho FCI-NO a musí 
vykonat písemnou předběžnou zkoušku, v níž prokáže dostatečnou znalost následujících 
předmětů 

1. Anatomie, morfologie a pohyb psů  
2. Genetika, zdraví a povaha 
3. Znalost standardu plemene/standardů plemen 
4. Vystupování, principy a techniky posuzování  
5. Národní výstavní řád a další národní předpisy 
6. Výstavní řád FCI, tento řád FCI pro rozhodčí pro posuzování exteriéru psů a další 

doplňující předpisy 
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Jakmile úspěšně absolvuje část prověřující jeho základní znalosti, musí absolvovat 
specifičtější kurz. 

Toto je první kurz, ve kterém se kandidáti učí, jak se dívat na psy. Tento kurz by měl být 
veden velmi zkušenými rozhodčími, kteří absolvovali speciální školení FCI-NO. 

e. Praktické školení musí umožnit kandidátovi, aby získal kompletní znalosti o daném 
plemenu/plemenech a porozuměl mu/jim, dále o všech předpisech a také postupech v 
kruhu. Praktické školení spočívá v úspěšném absolvování několika výstav, při kterém 
kandidát získá vzdělání za předpokladu, že úspěšně vykonal písemnou zkoušku. Je v 
kompetenci FCI-NO stanovit dobu a rozsah praktického školení.  

f. Vzdělávání, kterého se rozhodčímu má dostat, bude uspořádáno podle jednotlivých 
plemen. Toto „vzdělávání podle jednotlivých plemen“ musí být realizováno v zemích, 
kde jsou některá plemena běžná a přítomná v přiměřeném počtu na většině výstav, ale 
také v zemích, které chtějí vyškolit své rozhodčí nebo kandidáty na rozhodčí v oblasti 
specifických plemen. 

g. Praktické vzdělávání musí být absolvováno pod dohledem velmi zkušených rozhodčích 
pro posuzování exteriéru psů, uznaných FCI. Kandidát musí psát posudky na psy, které 
posuzoval v průběhu vzdělávání, a předávat je rozhodčímu, který má na starosti 
potvrzení znalostí kandidáta na rozhodčího, jeho schopností a vystupování příslušné 
komisi. 

Po úspěšném dokončení praktického vzdělávání musí kandidát podstoupit praktickou 
zkoušku pod dohledem oficiální zkušební komise. Tato zkušební komise musí vydat 
písemnou zprávu o zkoušce a jejích výsledcích. 

h. Zkouška musí být složena z teorie i praxe. Kandidáti musí posoudit nejméně dva psy bez 
ohledu na plemeno. Kandidát musí vytvořit racionální posudek s uvedením dobrých a 
méně dobrých bodů při popisu vzhledu a pohybu psa a musí věnovat pozornost zdraví a 
celkové pohodě psa. Posudky musí být prodiskutovány se zkoušejícími. 

Zkouška bude skládána před speciální komisí jmenovanou FCI-NO a v souladu se 
specifickými pravidly stanovenými FCI-NO. V případě, že FCI-NO nemá žádná specifická 
pravidla, platí následující postup: 

Kandidát musí posoudit a napsat posudek s udělením ocenění a umístění a také označit 
vítěze BOB. 

Kandidát musí zkušební komisi prokázat, že: 
1. zná standard a ví, jak ho používat; 
2. zná typické body a chyby a ví, jak je ohodnotit; 
3. ví, jak napsat posudek; 
4. zná historii plemena; 
5. zná povahu / práci / zdraví a problémy plemena; 
6. má znalosti o populaci daného plemena ve své zemi a v ostatních zemích; 
7. zná rozdíly mezi podobnými a příbuznými plemeny. 

i. Jakmile je kandidát schválen jako rozhodčí svou FCI-NO a zařazen na její seznam 
rozhodčích pro posuzování exteriéru psů, musí nejprve posuzovat plemeno/plemena, 
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pro které/která byl schválen, v zemi svého trvalého pobytu nejméně po dobu 2 let, než 
bude moci přijmout posuzování na výstavách FCI se zadáváním titulu FCI-CACIB mimo 
zemi svého trvalého pobytu. 

j. Rozhodčí – nebo kandidát na rozhodčího –, který žije po dobu více než tří let v jiné zemi, 
než ve které má své trvalé bydliště, je povinen absolvovat další vzdělávání a získat 
kvalifikaci pro nová plemena v zemi, kde žije v současnosti. Toto ustanovení neplatí pro 
mezinárodní rozhodčí pro všechna plemena FCI (all-breed judges) 

k. Má-li kandidát více než jednu zemi trvalého pobytu, musí se rozhodnout, podle pravidel 
které FCI-NO se chce stát rozhodčím pro posuzování exteriéru psů. O jeho rozhodnutí 
musí být informován sekretariát FCI. Jakmile kandidát na rozhodčího zahájí svůj 
vzdělávací program pro určité plemeno, skupinu nebo všechna plemena, musí tento 
program pokračovat ve stejném režimu. V případě, že se rozhodčí trvale přestěhuje do 
jiné země FCI, řád FCI pro rozhodčí pro posuzování exteriéru psů stanoví, že licence 
rozhodčího bude do nové země trvalého pobytu rozhodčího převedena po třech letech, 
s výjimkou případů, kdy původní země trvalého pobytu rozhodčího bude souhlasit 
s dřívějším převodem licence. 

l. Jestliže FCI uzná nové plemeno, skupinoví rozhodčí FCI a rozhodčí FCI pro všechna 
plemena mohou takové plemeno automaticky posuzovat za předpokladu, že nové 
plemeno náleží do skupiny, kterou jsou oprávněni posuzovat. 

m. FCI-NO odpovídá za to, že jako členská organizace FCI zahrne do svých oficiálních 
seznamů rozhodčích FCI pouze ty osoby, které splnily požadavky uvedené výše, tak, aby 
příslušné seznamy a také informace o jednotlivých rozhodčích byly aktuální; tyto 
seznamy zasílá každoročně sekretariátu FCI. Uvedený seznam musí jasně uvádět 
plemena, kterým je daný rozhodčí oprávněn udělovat titul FCI-CACIB, skupiny, které je 
rozhodčí oprávněn posuzovat, a zda je oprávněn posuzovat soutěž Best in Show (o 
nejlepšího psa výstavy). Při sepisování tohoto seznamu musí být respektována 
nomenklatura plemen FCI. 

3  DEFINICE ROZHODČÍCH PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ 

Rozhodčí FCI pro posuzování exteriéru psů je osoba, která byla schválena FCI-NO k posuzování 
jednoho nebo více plemen. 
Rozhodčí pro posuzování exteriéru psů FCI-NO může být: 

a) rozhodčí pro plemeno FCI (FCI Breed Judge) 
b) rozhodčí pro skupinu FCI (FCI Group Judge) 
c) mezinárodní rozhodčí pro všechna plemena FCI (FCI All Breed International Judge) 
d) národní rozhodčí pro všechna plemena FCI (FCI All Breed National Judge) 

FCI-NO musí předat FCI úplné informace o všech rozhodčích, kteří mohou posuzovat mimo zemi 
svého trvalého pobytu. 
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4  JAK SE STÁT ROZHODČÍM PRO DALŠÍ PLEMENA 

Rozhodčí pro posuzování exteriéru psů, kteří již jsou schváleni k posuzování jednoho nebo 
několika plemen v určité skupině a přejí si být schváleni pro další plemena, musí o toto rozšíření 
požádat písemně, musí se účastnit praktického vzdělávání a musí úspěšně absolvovat zkoušku 
ze standardu plemena/plemen, o jehož/jejichž posuzování žádají v rámci žádosti o rozšíření. 
Povinná je také praktická zkouška pro příslušné plemeno.  

V případě, že je absolutně nemožné poskytnout psy určitého plemena pro praktický test, 
kandidát musí v rámci alternativního řešení úspěšně absolvovat rozsáhlou zkoušku ze standardu 
plemena/plemen, o jejichž posuzování žádá. Toto pravidlo platí jen pro zkušené rozhodčí, kteří 
přidávají nové plemeno nebo plemena. 

5  JAK SE STÁT SKUPINOVÝM ROZHODČÍM 

Rozhodčí pro skupinu FCI (FCI Group Judge) je osoba, která byla jmenována svou FCI-NO pro 
posuzování na úrovni skupin pro jednu nebo více skupin FCI v souladu s nomenklaturou plemen 
psů. Vzdělávání rozhodčího pro skupinu FCI musí trvat minimálně jeden rok pro každou z 
prvních pěti skupin, o které požádá. Rozhodčí pro skupinu FCI může zadávat FCI-CACIB v 
kterémkoliv plemeni předmětné skupiny. Jakmile byli schváleni, mohou rozhodčí pro skupinu 
FCI z FCI-NO posuzovat soutěž Nejlepší pes skupiny (Best of Group, BOG) na výstavách se 
zadáváním FCI-CACIB ve skupinách, pro které mají kvalifikaci.  

Jestliže je plemeno převedeno do skupiny, pro kterou rozhodčí nemá kvalifikaci, zůstává mu 
právo toto plemeno posuzovat i nadále. 

Než bude kandidátovi povoleno studovat pro více než jednu skupinu, musí FCI-NO vyhodnotit 
jeho způsob posuzování. FCI-NO má právo rozhodnout, zda si přeje zařadit rozhodčího pro 
plemeno do určitého programu pro skupinové rozhodčí nebo dokonce do programu pro 
rozhodčího pro všechna plemena. 

KLÍČOVÉ skupiny FCI jsou skupiny 1, 2, 3 a 9. 

a. Rozhodčí může požádat o vzdělávání za skupinového rozhodčího pro svoji první skupinu, 
pokud je rozhodčím po dobu nejméně čtyř let, přičemž musí být rozhodčím nejméně pro 
tři plemena z dané skupiny. V průběhu těchto let musel nejméně pětkrát posuzovat 
plemena, pro která je schválen. Alternativně musí počkat tři roky po schválení svého 
prvního plemena, než bude moci začít se vzděláváním na rozhodčího pro skupinu. 

b. Jestliže je kandidát vzděláván ve své první skupině, musí toto vzdělávání dokončit dříve, 
než bude moci zahájit vzdělávání pro svoji druhou skupinu. Tímto způsobem – postupně 
po jednotlivých skupinách – může být prováděno vzdělávání při prvních skupinách. 

c. Kandidáti v prvních pěti skupinách musí zvážit, že nemohou být vzděláváni ve více než 
jedné skupině současně, pokud pracují v některé z klíčových skupin. 

d. Po dokončení páté skupiny může být kandidát současně vzděláván pro více než dvě 
skupiny. 

e. Vzdělávání pro první skupinu trvá nejméně dva roky. V dalších skupinách může 
vzdělávání proběhnout v jednom roce. 

f. Zkouška kandidátů se musí skládat z praktické zkoušky pro jedno plemeno nebo jednu 
skupinu plemen a teoretické zkoušky pro danou skupinu plemen. Jestliže je rozhodčí 
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schválen pro určitý počet plemen v rámci jedné skupiny FCI, může být rozhodčí pro 
skupinu schválen pro ostatní plemena v rámci dané skupiny, aniž by pro ně skládal 
zkoušku, za předpokladu, že absolvoval kvalitní vzdělávání. Je v kompetenci každé FCI-
NO stanovit požadavky na toto speciální vzdělávání. 

g. Po dokončení páté skupiny může kandidát oficiálně písemně požádat svou FCI-NO o 
vzdělávání pro více skupin nebo o vzdělávání na rozhodčího pro všechna plemena. 

h. V průběhu školení pro jednu nebo více skupin musí kandidát pokračovat v posuzování 
plemen, pro která již je schválen. 

i. FCI-NO je povinna informovat FCI o rozhodčím, který se stal skupinovým rozhodčím pro 
svoji první skupinu FCI. 

6  JAK SE STÁT MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM FCI PRO VŠECHNA 
PLEMENA 

Mezinárodní rozhodčí FCI pro všechna plemena je rozhodčí, který byl schválen svojí FCI-NO 
k posuzování všech plemen ve skupinách plemen uznávaných FCI. Pouze tito rozhodčí mohou 
posuzovat na výstavách FCI se zadáváním titulů FCI-CACIB na celém světě u všech plemen 
uznávaných FCI. 

Jmenování mezinárodním rozhodčím FCI pro všechna plemena je plně v jurisdikci příslušné  
FCI-NO se zvláštním zřetelem na počet plemen registrovaných v dané zemi.  

Tito rozhodčí se však mohou stát mezinárodními rozhodčími pro všechna plemena FCI až po 
deseti letech od svého schválení pro svou první skupinu. FCI-NO musí brát v úvahu, že rozhodčí 
může být mezinárodním rozhodčím pro všechna plemena FCI jen tehdy, když byl vzděláván 
a schválen pro různá plemena ve všech skupinách. Tato plemena jsou alespoň určitou částí 
počtu plemen, která jsou běžná v zemi, kde má rozhodčí místo trvalého pobytu. Nezbytné 
informace o schválení a jmenování mezinárodním rozhodčím pro všechna plemena FCI musí být 
zaslána on-line způsobem ke konečnému schválení sekretariátu FCI (viz Přílohu č. 1).  

a. Aby mohl být rozhodčí vzděláván, aby se stal mezinárodním rozhodčím FCI 
pro všechna plemena, musí být schválen nejméně pro pět skupin FCI. 

b. Aby mohl zahájit vzdělávání na rozhodčího pro všechna plemena, nejméně dvě 
z jeho pěti skupin musí patřit mezi KLÍČOVÉ skupiny. 

c. Je plně v kompetenci FCI-NO, aby povzbuzovala kandidáta, aby se stal skupinovým 
rozhodčím v souladu s výše uvedenými pravidly a postupem. 

d. Je třeba brát v úvahu, aby rozhodčí pro všechna plemena FCI byl vzděláván a složil 
zkoušky pro všech deset skupin FCI. 

e. Doba, která uplyne mezi schválením jeho první skupiny FCI a jeho schválením za 
rozhodčího všech plemen FCI, musí být nejméně deset let. 

f. Na vyžádání FCI zašle FCI-NO seznam nových rozhodčích pro všechna plemena FCI, 
ve kterém bude informovat o podrobnostech vzdělávání a o zkušenostech 
jednotlivých rozhodčích. 
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7  JAK SE STÁT NÁRODNÍM ROZHODČÍM FCI PRO VŠECHNA PLEMENA 

Národní rozhodčí FCI pro všechna plemena je rozhodčí, který byl schválen svojí FCI-NO 
k posuzování všech plemen na národní úrovni. Tento rozhodčí může posuzovat všechna 
plemena uznaná FCI na výstavách se zadáváním FCI-CACIB pouze v zemi, kde má místo trvalého 
pobytu. Tento rozhodčí však může být schválen k posuzování všech plemen ve své zemi jen 
tehdy, byl-li schválen rozhodčím alespoň pro 7 (sedm)  skupin FCI. Toto platí pouze pro FCI-NO, 
v kterých počty psů přihlášených na výstavu obvykle nepřesahují 100 (sto) plemen. Národní 
rozhodčí pro všechna plemena FCI může posuzovat mimo zemi, kde má místo trvalého pobytu, 
pouze plemena, pro která je schválen FCI jako skupinový rozhodčí nebo rozhodčí pro plemeno, 
a je uznán k jejich posuzování ve své vlastní zemi. Informace o schválení a jmenování národním 
rozhodčím pro všechna plemena FCI musí být zaslána FCI.  

8 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ ZA ROZHODČÍHO PRO 
POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ 

Pouze rozhodčí, kteří jsou zapsáni na seznamu rozhodčích pro posuzování exteriéru psů 
kterékoliv FCI-NO v souladu s výše uvedenými podmínkami, mohou zadávat FCI-CACIB na 
mezinárodních výstavách. Plemena, která mohou posuzovat rozhodčí ze zemí, které jsou 
smluvními partnery FCI, jsou uvedena v jednotlivých smlouvách podepsaných mezi FCI 
a smluvními partnery. 

 Rozhodčí, kteří byli schváleni svými FCI-NO, ale neposuzovali po dobu 5 nebo více let, musí 
vykonat novou praktickou zkoušku, než jim bude znovu povoleno posuzovat. Než FCI-NO 
vydá nové povolení k posuzování, musí ověřit schopnost žadatele posuzovat plemeno nebo 
plemena, která byl dříve oprávněn posuzovat. 

 Rozhodčí, kteří se vystěhují do země, jejíž národní kynologická organizace (dále nazývaná 
"NO") není členem, ani smluvním partnerem FCI, mohou na základě žádosti podané k FCI i 
nadále posuzovat plemena, pro která byli kvalifikováni v FCI-NO, za předpokladu, že proti 
nim není ani nebylo vedeno disciplinární řízení, že zvoucí pořadatel je o tomto stavu 
informován a že FCI tento stav schválí. Sekretariát FCI vede příslušný seznam a vydává 
povolení k posuzování. Tito rozhodčí spadají do jurisdikce FCI. Tito rozhodčí nemají možnost 
dále se účastnit vzdělávání FCI pro další plemena nebo skupiny. 

 Rozhodčí, kteří vystěhují ze země, jejíž NO je členem FCI, do jiné země, mohou dále 
posuzovat a měli by být uznáni FCI-NO nové země pro plemena, pro která se kvalifikovali 
v FCI-NO v zemi svého dřívějšího trvalého pobytu, za předpokladu, že proti nim není ani 
nebylo vedeno disciplinární řízení. O tomto uznání musí být informována Sekretariát FCI. 

 Rozhodčí nebo kandidát na rozhodčího může být na seznam rozhodčích jiné FCI-NO zapsán 
pouze tehdy, jestliže má v zemi dané nové FCI-NO trvalé bydliště po dobu nejméně dvanácti 
po sobě jdoucích měsíců. Takový rozhodčí musí svoji žádost zaslat FCI-NO nové země 
nejpozději 3 roky po změně trvalého bydliště. Následně bude za takového rozhodčího 
odpovídat tato FCI-NO. 

 FCI-NO, v níž rozhodčí nebo kandidát na rozhodčího pro posuzování exteriéru psů chce být 
registrován, musí – před přijetím rozhodnutí o jeho zařazení na seznam rozhodčích – 
požádat FCI-NO země jeho původu o vyjádření, zda tato nemá nějakou námitku proti 
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tomuto zařazení. Jestliže námitky nebudou vzneseny, může být daná osoba zařazena na 
seznam. Bude-li námitka vznesena, bude původní FCI-NO novou FCI-NO informovat o 
důvodech. FCI-NO země, v níž se daná osoba chce usadit, musí námitky respektovat a 
dotyčná osoba nebude na její seznam zařazena. Rozhodčí má právo podat odvolání k FCI. 
Dokud nebude přijato konečné rozhodnutí, nemůže být zařazen na seznam rozhodčích nové 
FCI-NO. Kopie korespondence musí být zasílány FCI. 

9  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ROZHODČÍHO PRO POSUZOVÁNÍ 
EXTERIÉRU PSŮ  

Na výstavách v zemích, jejichž NO je členem FCI, se rozhodčí pro posuzování exteriéru psů musí 
vždy řídit platnými standardy FCI pro plemena, která posuzují, nejsou-li tato v rozporu 
s národním právem. Nesmí interpretovat standard takovým způsobem, aby ohrožoval funkční 
zdraví psa.  

Při posuzování musí rozhodčí striktně dodržovat tento řád pro rozhodčí a dále výstavní řád FCI 
a všechny další předpisy FCI. 

Rozhodčí se musí připravit na každou výstavu studiem standardů a všech dalších důležitých 
předpisů. 

Rozhodčí je povinen: 
 být fyzicky způsobilý posuzovat plemena, která mu byla přidělena, aby mohl 

prokazovat respekt k psům i vystavovatelům 
 vykonávat svoji práci pečlivě a uvážlivě; 
 posuzovat psy podle standardu FCI daného plemene; 
 respektovat zásady rozhodčích FCI pro posuzování exteriéru psů zavazující posuzovat 

psy se zřetelem na celkovou pohodu čistokrevných psů; 
 respektovat ostatní rozhodčí i vystavovatele. 

10  UJEDNÁNÍ O CESTOVNÉM A POJISTNÉM 

a. Ujednání o cestovném 

Rozhodčí se mohou s pořadateli výstav dohodnout na soukromých podmínkách, které se 
mohou lišit od ustanovení v Příloze řádů pro rozhodčí a výstavních řádů Fédération Cynologique 
Internationale. Pokud však taková soukromá ujednání nebyla uzavřena, měli by očekávat, že jim 
budou poskytnuty náhrady uvedené v Příloze. 

Doporučuje se, aby finanční podmínky byly stanoveny předem ve formě smlouvy nebo písemné 
dohody mezi rozhodčím a pořadatelem výstavy a byly respektovány oběma stranami.  
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b. Pojištění 

Rozhodčí by měl uzavřít pojistnou smlouvu (zrušení letu, nehody, atd.), kdykoliv je pozván 
k posuzování do zahraničí. Vzhledem k vysokému počtu různých možností nabízených 
v členských státech, je rozhodčím doporučeno:  

 Rozhodčí často posuzující v zahraničí by měl uzavřít pojistnou smlouvu na celý rok;  
 Rozhodčí zřídka posuzující v zahraničí by měl pojistnou smlouvu uzavírat pro každou výstavu 

zvlášť. 

11  VYSTUPOVÁNÍ 

1. Všeobecná ustanovení 

Každý rozhodčí pro posuzování exteriéru psů z kterékoliv členské organizace FCI vykonává 
důležitou službu pro mezinárodní společenství majitelů a chovatelů psů. Jeho vystupování by 
tedy mělo být důstojné a bezvadné, ať už při posuzování nebo v soukromém životě. 

Z toho vyplývá zejména: 

 Rozhodčí se nikdy nesmí dostavit pozdě k posuzování, ani opustit výstaviště před splněním 
povinností, které mu byly uloženy. 

 Rozhodčí by neměl kritizovat práci jiného rozhodčího. 
 V žádném případě si rozhodčí nesmí vynucovat delegaci.  
 Rozhodčím není dovoleno před posuzováním, ani během něj, nahlížet do katalogu výstavy. 
 V kruhu se rozhodčí musí chovat řádně a prohlížet všechny psy bez rozdílu. Měl by být 

oblečen střízlivě a způsobem odpovídajícím podmínkám a povinnostem a vždy vystupovat 
korektně a zdvořile. 

 Rozhodčí nesmí v kruhu kouřit. 
 Rozhodčí nesmí v kruhu pít alkohol. 
 Rozhodčí nesmí v průběhu posuzování v kruhu používat mobilní telefon. 
 Rozhodčí nesmí přihlásit psa na výstavu, kde posuzuje, ani na této výstavě psa předvádět. 
 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. 

 Pes předváděný rozhodčím na výstavě se zadáváním FCI-CACIB, kde tento rozhodčí 
neposuzuje, musí pocházet z jeho chovu, nebo musí být ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
daného rozhodčího, jeho partnera, člena jeho nejbližší rodiny, nebo osoby žijící ve společné 
domácnosti s rozhodčím. 

 Rozhodčí nesmí posuzovat psa, kterého vlastnil, spoluvlastnil, upravoval, držel nebo prodal v 
průběhu posledních 6 měsíců předcházejících výstavě, na které rozhodčí posuzuje. Totéž 
platí pro psy vlastněné partnerem, členem nejbližší rodiny nebo osobou žijící ve společné 
domácnosti s rozhodčím. 

 Rozhodčí nesmí cestovat na výstavy, na kterých posuzuje, s vystavovateli, jejichž psi jím 
budou na těchto akcích posuzováni. 

 Rozhodčí se za žádných okolností nesmí společensky stýkat, ani bydlet u vystavovatelů, 
jejichž psi jím budou na těchto akcích posuzováni. Rozhodčí může takto učinit AŽ PO 
ukončení svých povinností na výstavě. 
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2. Přijetí pozvání 

a. Jako rozhodčí FCI smějí rozhodčí FCI hodnotit a udělovat hodnocení, umístění, 
tituly nebo ceny FCI, pouze na následujících akcích organizovaných v souladu 
s předpisy FCI:  

 Na výstavě pořádané FCI-NO, nebo kluby přidruženými k FCI-NO. V takovém 
případě musí rozhodčí pozvaní k rozhodování na takové akci obdržet schválení 
FCI-NO země, v níž mají místo trvalého pobytu, s výjimkou konkrétních případů 
uvedených v bodě č. 3 „povolení pro rozhodčí“. 

 Na jakékoli výstavě pořádané spolupracujícím partnerem FCI nebo k němu 
přidruženými kluby. V takovém případě musí rozhodčí pozvaní k rozhodování 
na takové akci obdržet schválení FCI-NO země, v níž mají místo trvalého 
pobytu.  

Dále smějí rozhodčí FCI – a to pokud  takovou funkci nevykonávají coby rozhodčí FCI – 
rozhodovat na následujících akcích: 

 Jakékoli výstavě pořádané institucemi nebo kluby k nim přidruženým, které 
nemají žádný vztah k FCI a která je pořádána podle předpisů takových institucí 
nebo klubů k nim přidružených. Rozhodčí ovšem nemohou udělovat žádná 
hodnocení, umístění, tituly ani ceny, které by naznačovaly jejich uznávání ze 
strany FCI (např. výsledky a ceny získávané psy na těchto akcích nevytváří 
žádná práva na jakékoli budoucí registrace jejich potomků u FCI). Dále by měli 
dostatečně jasně uvést, že v dané funkci nevystupují jako rozhodčí FCI 

b. Po obdržení pozvání k posuzování na akci pořádané v souladu s předpisy FCI v zemi 
mimo zemi svého trvalého pobytu se musí rozhodčí řádně ujistit, že výstava spadá 
pod záštitu FCI, nebo je pořádána organizací uznanou FCI.  

c. Je-li výstava pořádána klubem, rozhodčí si musí ověřit, že tento klub je oficiálně 
uznán FCI-NO, nebo smluvním partnerem FCI země, kde se výstava koná. 

d. Když rozhodčí posuzuje mimo zemi svého trvalého bydliště, musí hovořit plynně 
alespoň jedním ze čtyř jazyků FCI (angličtina, francouzština, němčina nebo 
španělština). Není-li schopen tento požadavek splnit, je jeho povinností zajistit si 
vlastního tlumočníka, jestliže to vyžaduje pořadatel výstavy. 

e. Za žádných okolností nesmí rozhodčí na žádné výstavě souhlasit s posouzením 
plemene, pro které není schválen svojí národní organizací. Totéž platí pro posuzování 
na úrovni soutěží Nejlepší pes skupiny a Nejlepší pes výstavy.  

f. Všichni rozhodčí, včetně rozhodčích z nečlenských zemí FCI, kteří posuzují na 
výstavách pod záštitou FCI, se musí za všech okolností řídit standardy plemen FCI. 

g. Rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, a rozhodčí z přidružených členských zemí 
FCI, kteří posuzují na mezinárodních výstavách FCI, mohou posuzovat jen plemena 
uznaná jejich národní kynologickou organizací. 
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h. Všichni rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, jsou-li pozváni k posuzování na 
výstavě FCI, musí vyplnit standardizovaný dotazník vydaný FCI (viz příloha). Zvoucí 
NO jim jej pošle včas a dotazník musí být vrácen podepsaný ke schválení. 

i. Je absolutně zakázáno, aby rozhodčí účtovat dvakrát náhrady jakýchkoliv výdajů 
spojených s posuzováním. Pokud se zjistí, že rozhodčí požadoval náhrady dvakrát, 
bude svojí FCI-NO přísně potrestán. 

3. Povolení pro rozhodčí 

Rozhodčí pro plemena FCI musí mít písemné povolení, vydané jejich kynologickou organizací, 
aby mohli posuzovat na výstavách FCI. Posuzovat smějí pouze rozhodčí, kteří jsou schváleni 
svými národními organizacemi pro posuzování těchto plemen. Při posuzování jsou povinni se 
řídit striktně a výhradně standardem plemene FCI, který je aktuálně platný.  

Rozhodčí pro skupinu FCI z členských FCI-NO mohou bez jakéhokoliv oficiálního svolení své 
národní kynologické organizace posuzovat všechna plemena skupin, pro které jsou 
kvalifikováni, a soutěže Nejlepší pes skupiny pro skupiny, pro které jsou kvalifikováni. Mohou 
posuzovat soutěž Nejlepší pes výstavy, pokud to národní kynologická organizace a zvoucí země 
schválí a pokud jsou kvalifikováni jako skupinoví rozhodčí pro alespoň dvě skupiny FCI. 

Mezinárodní rozhodčí pro všechna plemena FCI z členských FCI-NO mohou bez jakéhokoliv 
povolení od své národní kynologické organizace posuzovat jakékoliv plemeno, jakoukoliv 
soutěž, včetně soutěží Nejlepší pes skupiny a Nejlepší pes výstavy.  

Mezinárodní rozhodčí pro všechna plemena FCI mohou posuzovat jakékoliv plemeno uznané 
pouze na národní úrovni, pokud mu byl standard plemene včas poskytnut pořadatelem výstavy. 
Totéž platí pro rozhodčí pro skupinu FCI a pro plemena, která spadají do skupiny, pro kterou je 
rozhodčí kvalifikován.  

Na všech mezinárodních výstavách FCI musí být alespoň 2/3 pozvaného sboru rozhodčích 
rozhodčími FCI (pro plemeno - pro skupinu - pro všechna plemena) schválenými FCI-NO.  

12  POSTIHY 

1. Rozhodčí, který jakýmkoliv způsobem porušuje výstavní řád FCI, resp. národní výstavní 
řády, nebo řád FCI pro rozhodčí pro posuzování exteriéru psů, spadá pod jurisdikci své 
FCI-NO, která proti němu musí přijmout postih, bylo-li porušení prokázáno. FCI-NO jsou 
povinny vydat pravidlo, které je opravňuje postihnout nevhodné jednání nebo 
porušování řádů ze strany jejich rozhodčích. 

2. Musí být zaručeno, že dotčený rozhodčí bude vyslechnut, ústně nebo písemně. Rozhodčí 
musí mít právo se odvolat proti rozhodnutí. Členem odvolacího orgánu nesmí být žádná 
z osob, které se podílely na vydání postihu. 

3. FCI-NO musí stanovit následující možnosti postihu:  

a. Vyřízení případu bez postihu 
b. Vydání napomenutí s hrozbou nebo bez hrozby zákazu výkonu činnosti 

rozhodčího.  
c. Zákaz výkonu činnosti rozhodčího po určitou dobu. 
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d. Vyškrtnutí ze seznamu rozhodčích. 
e. Zamítnutí nebo odebrání povolení k posuzování v zahraničí. 

4. FCI musí být příslušnou FCI-NO informována o přijatém rozhodnutí, jakmile toto nabude 
právní moci. 

13  VYMAHATELNOST 

Výkonný výbor FCI může na základě svého konečného rozhodnutí, zejména pokud se nějaká 
část řádu stane neplatnou, změnit části tohoto řádu tak, aby zajistil platnost jakékoli 
mezinárodní akce konané v souladu s ustanoveními FCI a aby vymáhal uplatnění tohoto řádu.  

Neplatnost jedné nebo více částí tohoto řádu nemá za následek neplatnost celého řádu.  

Tato ustanovení vstupují v platnost ihned po schválení generálním výborem FCI a musí být 
rozeslána všem členům FCI a smluvním partnerům.  

Původní verze tohoto dokumentu je v angličtině. 

Tento řád byl schválen generálním výborem FCI na schůzce v Berlíně, 31. října 2007. Vstoupil 
v platnost dne 1. ledna 2008.  

Změny psané tučně a kurzívou (Článek 6b), 6d) a Článek 7) byly schváleny generálním 
výborem FCI na jeho zasedání konaném on-line 3. až 4. září 2020. 
Tyto změny vstupují v platnost dnem vyhlášení těchto Směrnic, ale platí výhradně pro nové 
kandidáty, kteří vstupují do procesu vzdělávání na rozhodčí FCI. 

Změny psané tučným písmem modré barvy byly schváleny generálním výborem FCI na jeho 
zasedání konaném on-line 22. září 2020. 
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Příloha k ŘÁDU PRO ROZHODČÍ a k VÝSTAVNÍHO ŘÁDU 
Fédération Cynologique Internationale 

 
DOPLŇKOVÁ USTANOVENÍ OHLEDNĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ ROZHODČÍCH 

 

1. 

Všechny obvyklé cestovní výdaje, včetně skutečného kilometrovného (náhrada je stanovena 
generálním výborem FCI ve výši nejméně 0,35 EUR/km), parkovného, jízdného vlakem, 
autobusem, taxíkem, letenky (ekonomické třída za přiměřenou cenu, včetně pojištění zrušení 
letu – je-li to možné – a možnosti výměny) a stravování v průběhu cesty, vynaložené rozhodčím, 
musí být proplaceny ihned po příjezdu, nebo později podle předchozí dohody s pořadatelem.  

2. 

Za posuzování na všech světových a sekčních výstavách FCI a také na mezinárodních výstavách 
FCI pořádaných v zemích náležejících k Evropské sekci FCI obdrží rozhodčí od pořadatele 
výstavy, kromě výše uvedených nákladů (viz bod č. 1), „denní diety“ ve výši nejméně 50,- € za 
každý den posuzování a nejméně 35,- € za každý den cesty. 

Za posuzování na mezinárodních výstavách FCI pořádaných v zemích náležejících k jiné sekci FCI 
činí se částka „diety“ navyšuje o nejméně 35,- € (za den posuzování nebo cesty) nad výše 
uvedené náklady (viz bod č. 1). 

Pořadatel jakékoli mezinárodní výstavy FCI má právo stanovit diety pro své domácí rozhodčí 
podle národních předpisů. 

Původní verze tohoto dokumentu je v angličtině. 

Změny uvedené tučným písmem modré barvy byly schváleny Generálním výborem FCI na 
jeho zasedání konaném on-line 22. září 2020. 

 


