
Zpráva z pracovní cesty na zasedání výstavní komise a komise pro 
rozhodčí FCI - Řím 5. a 6. 2. 2011 

 
 

Zasedání výstavní komise 
5. 2. 2011 
 
Zúčastnilo se 26 zemí podle prezenční listiny 
 
Nejdůležitější body:  
 

- Zástupce ENCI pan Perosoni informoval o činnosti a současných aktivitách ENCI, predevším požádal 
delegáty o podporu žádosti Itálie pro uspořádání světové výstavy psů 2015. V tom samém roce bude 
v Itálii světová výstava - EXPO. 

- Komentář předsedníctva FCI k návrhům a požadavkům komise. Komise vzala na vědomí. 

- Schválení protokolu z Varšavy. 

- Návrh nového výstavního řádu - bude se řešit na společném zasedání. 

- Zařazování psů do pracovní třídy: zástupce předsednictva Dr. Jakkel informoval o připravovaném 
seznamu, který bude již brzy rozeslaný na národní organizace (dále len NO). 

- Upozornil přítomné, že databáze evropských rozhodčích funguje (adresa stránky: www.fci-judge. 
org.). Je v ní zaevidovaných momentálně 20 zemí. Další dva velké svazy se připojí v krátkém čase. 
 
 
 
Zasedání komise pro rozhodčí 
5. 2. 2010 
 

- Schválení protokolu z Varšavy. 

- Kodex rozhodčích: NO ho mají přeložit a informovat neprodleně svoje rozhodčí.  

- Portugalsko: je potřebné stanovit termín dokdy musí být rozhodčí informováni svojí NO o Kodexu 
rozhodčích. 

- Národní all-roundi z malých zemí: minimum registrovaných plemen v zemi je 100, 10 let posuzovaní a 
10 posuzovaní v zahraničí, aby mohli být akceptováni pro zahraničí. 

- Akceptace více výstav na jeden termín: je zakázané přijmout několik pozvání najednou. Rozhodčí, 
který nenastoupí posuzovat a v tom samém termínu posuzuje inde, musí být potrestaný svojí NO. 
Jestli se tak nestane, FCI vyvodí důsledky proti NO. FCI může odebrat právo pořádat CACIB výstavy.  

- Od okamžiku, kdy rozhodčí obdrží od pořadatele oficiální potvrzení své delegace na výstavu, již nesmí 
přijmout posuzování jinde. To je hraniční termín. 

- Cirkulář FCI: Double-handling je zakázaný na FCI výstavách. Týká se všech plemen a všech forem 
double-handlingu. Upozorňováno bylo především na situaci v kruzích německých ovčáků, dobrmanů. 
rotweilerů a boxerů. 

- Agresivní psi MUSÍ být diskvalifikovaní. 

- Cirkulář FCI: rozhodčí AKC nesmějí posuzovat na FCI výstavách jestli posuzují pro disidentské 
organizace. Reakce AKC byla velmi negatívní. Američtí rozhodčí mohou podle amerického práva 
prodávat svoje rozhodcovské schopnosti a tento zákaz pokládají za diskriminaci. 

- Předsednictvo FCI upozorňuje všechny NO, že musí respektovat oznámení o suspendování 
rozhodčích. 



- Itálie: je nutné řešit účast rozhodčích na sociálních sítích. Rozhodčí si musí držet odstup a na soc. síti 
se nemá vyjadřovat ke psům. Zřejmě bude nutné upravit chování rozhodčích na sociální síti v řádu pro 
rozhodčí. 

- Neuznané barvy: mohou být nebezpečné pro zdraví psa, je nutné přesně stanovit jak postupovat. 
Návrh, aby psi neuznaných barev nebyli diskvalifikovaní, ale aby dostali známku neposouzen. 

- Holandsko: Pozvánka na seminář v Leuvardene o chovu zdravých psů a zodpovědnosti rozhodčích. 
Je potrebná co najvětší účast rozhodčích, na semináři budou přednášet významní odborníci. Poplatek 
za jednoho rozhodčího bude 25 euro, v čemž je zahrnutá i strava. Za měsíc bude rozeslaný mail 
s přesným programem. Semináře se může zúčastnit 500 rozhodčích. Proto je nutné rezervovat místa 
co nejdříve – dát vědět všem rozhodčím NO. 

- Země původu by měly svoje plemena zpracovat v Powerpointu, za každé plemeno je zodpovědný 
klub. Do pěti let by měla být i anglická verze. 

- Na holandské stránce je verze kontraktu mezi pořadatelem výstavy a rozhodčím, bolo by dobré, kdyby 
NO zaslaly svoje verze. 
 
 
Společné zasedání komise pro rozhodčí a výstavní komise 
6. 2. 2011 
 

- Schválení protokolu z Varšavy. 

- Komentář předsedníctva FCI k návrhům a požadavkům komise. Komise vzala na vědomí. 
 
Výstavní řád: bylo schváleno více upřesnění navržených formulací.  
 
- Třídy: zařazuje se nepovinná známka champion quality, návrh Norska na účast všech psů 
s oceněním champion quality v soutěži o BOS neprošel. 
 
- Uznávání šampionátů pro třídu šampionů: upřesnila se formulace uznávaní národních šampionů 
z členských zemí (titul musí vzejít z min. 2x CAC) a zemí, které mají podepsaný kontrakt o spolupráci. 
Zástupce ČR R. Lysák upozornil, že USA a Kanada nezadávají CAC, ale body. A dále, že je potřeba 
ošetřit, aby tituly získané v suspendovaných zemích nebyly akceptovány (Bosna, Kazachstán…) 
 
- Nová verze na základě této připomínky:  
a) první šampionát z FCI země musí být získaný za min. 2 CAC.  
b) budou uznávány tituly šampionů ze zemí kontraktačních partnerů a ze zemí, které budou mít s FCI 
uzavřenu smlouvu o vzájemném uznávání titulů. 
 
- O nepovinný titul BOS budou nastupovat nejlepší junior, CACIB a nejlepší veterán.  
 
- Evropská databáze rozhodčích je velká pomoc pro organizátory výstav. Měly by zde ale také být 
uvedeny i všechny suspendace. 
 
- Změna v článku o úpravě psů na výstavišti, vypouští se formulace „v areálu výstavy“. Je tedy zákaz 
takto upravovat psy i kdykoliv před výstavou.  
 
- Jazyk v kterém jsou diktovány posudky: je na rozhodčím, jaký si vybere jazyk. 
 
- Počet psů, které může rozhodčí posoudit za jeden den: s posudkem 80 (max. 100, když dojde 
k předchozí dohodě mezi pořadatelem výstavy a rozhodčím), bez posudku max.150. Jestli se 
rozhodčímu přihlásí více psů jak 100, není možné psát posudky. Jedinou výjimku budou tvořit 
nenadálé situace (přírodní katastrofa, neúčast ohlášeného rozhodčího apod., kdy musí pořadatel 
okamžitě řešit vzniklou situaci), ovšem pro delegované rozhodčí platí stropní počty. 
 



- Členské země mají oznámit jestli se vyskytl problém s uznáváním CACIB. 
 
- U plemen, které mají více barevných rázů bude potřeba upřesnit zadávání titulů. Ve Slovinsku na 
Eurodog show bylo možné zadat pudlům ve všech třídách a rázech až 280 CAC čakatelství. 
 
- Dánsko: Overtyp. V intencích strategie FCI chce být DKK garantem toho, že se štěňata 
s rodokmenem dostanou k novým majitelům zdravá a z vyhlídkami na zdravý život. V souvislosti s tím, 
se jako největší problém jeví overtyp s následky na zdraví (otevřená fontanela, visící jazyk, příliš 
krátká morda atd.) DKK spolupracuje s chovateli a rozhodčími na potírání těchto chyb. V rámci 
celkové internacionalizace je třeba, aby tyto problémy byly řešené nadnárodně. 
 
- Chorvatsko: upozornilo, že v rámci dnešní EU legislativy jsou za chov psů zodpovědné NO. To se 
ale může lehce změnit a zodpovědnost může přejít na veterinární správu. Mnozí veterináři pokládají 
čistokrevný chov psů za chybu. Je na každé NO, aby v rámci svojí země udělala všechno pro zlepšení 
obrazu chovu čistokrevných psů. Ignorování problémů ze strany KC má nedozírné následky a jejich 
označení 15 rizikových plemen je další velkou chybou. AKC má dobré vztahy s veterinární komorou a 
dokonce se im podařilo zvrátit rozhodnutí o zákazu kupírování.  
V některých členských zemích už zásluhou prezentování zájmu o zdraví a pohodu psů dosáhli velmi 
dobrých výsledků (Finsko, Rakousko). Etický kodex rozhodčích je dokument, který může zlepšit 
současnou situaci a je třeba s ním seznámit i veřejnost. 
 
- 42 plemen má nové standardy, ale FCI o tom neinformovalo. Standardní komise není důsledná. Je 
na rozhodčích, aby udělali maximum pro zlepšení dnešního stavu nebo to za nás udělá někdoo jiný. 
 
Zasedání komisí se v roce 2014 uskuteční v Paříži. 
 
 
Zapsal ing.Radovan Lysák  


