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Přehled změn od 1.1.2023 

 

Použité zkratky: BRR = Chovatelský a registrační řád / JR = Posuzovatelský řád / SR = Výstavní řád 
 

Komise pro vztahy s veřejností 

Je zřízena nová komise: Komise pro PR. [→ Statutes § 6.2.6, 6.3] 

Simultánní tlumočení na Generálním zasedání 

Generální zasedání již nebude simultánně tlumočeno [→ General Rules § 3.3.d] 

Náklady funkcionářů FIFe na cestovné a ubytování spojené s Generálním zasedáním 

Pokud je zástupce národního člena také funkcionářem FIFe, cestovní náklady a náklady na ubytování 
během Generálního shromáždění se rozdělí rovným dílem mezi obě zúčastněné strany, FIFe a národního 
člena. [→ General Rules § 4.15] 

Nové rozdělení do skupin Něvské maškarády (NEM) 

Něvské maškarády jsou posuzovány ve 4 skupinách. [→ Standard NEM] 

Oddělení kreseb tipped (11) a tabby (21) u stříbřitých a zlatých variet s odznaky u britských koček 
(BLH/BSH) 

Stříbřité a zlaté tipped variety s odznaky musí být registrovány jako BLH/BSH * 11 33.  
 

Registrace stříbřitých a zlatých variet s tabby kresbou a odznaky zůstává jako BLH/BSH * 21 33.  
[→ Standard BLH/BSH]  

Předběžné uznání plemen Bombay (BOM) a Lykoi (LYO) 

Plemena Bombay a Lykoi získala status předběžně uznaného plemene. [→ Standard BOM / Standard LYO] 

Užití EMS pro barvu očí u modrookých koček bez siamských odznaků (siamského ředění) 

U modrookých koček bez siamských odznaků musí být použit EMS pro modré oči (61).  
[→ seznam EMS, str. 8/9/10 definice použití]  

Koťata a čipování 

Koťata nesmí odejít k novému majiteli (do nového domova) dříve, než dovrší 14 týdnů věku a musí být plně 
očkovaná. Všechna koťata musí být čipovaná a jejich číslo čipu musí být uvedeno v/na jejich průkazu 
původu. [→ BRR § 2.3.3]  

Zrušení tetování jako možnosti identifikace 

Všechna chovná zvířata (kočky i kocouři) musí být označena identifikačním mikročipem a kód čipu musí být 
uveden v/na průkazu původu. [→ BRR § 3.4] 

Průkaz původu 

Průkaz původu je tištěná nebo digitální verze plemenné knihy jednotlivé kočky a jejích předků. [→ BRR § 4.1] 

Průkazy původu vystavené národním členem FIFe musí být opatřeny logem FIFe a jménem národního člena 
FIFe na stejné straně, kde jsou uvedeny údaje o kočce a jejích předcích. [→ BRR § 4.5] 

Názvy chovatelských stanic 

Jméno chovatelské stanice může být zděděno nebo převedeno během života majitele na osobu – člena 
národního člena FIFe - v rámci rodiny nebo příbuzných. 
 
Po smrti majitele chovatelské stanice nemůže být jméno chovatelské stanice používáno po dobu dalších 20 
let, pokud není převedeno na zákonného dědice, který je členem národního člena FIFe. .[→ BRR § 5.2.5]  
 

Název chovatelské stanice může být znovu přidělen, pokud majitel názvu chovatelské stanice zemřel, a do 5 
let se o něj nepřihlásil zákonný dědic. [→ BRR § 5.2.6] 
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Požadavky na zisk titulu Distinguished Merit (DM) 

Pro získání titulu DM by měla mít kočka nebo kocour minimálně 5 potomků s titulem IC/IP (nebo vyšším) 
nebo s tituly DSM, DVM, JW nebo DM. 
 
U kocoura musí být dosažen alespoň jeden z těchto titulů po 01.01.2023. [→ BRR § 5.3.2] 

Povolené křížení pro evropské kočky (EUR) 

V případě plemenného křížení (outcrossu) je povoleno používat pouze domácí krátkosrsté kočky z Evropy. 
Dotyčné domácí krátkosrsté kočky by měly být testovány na DNA (k vyloučení genu pro dlouhou srst, 
čokoládového zbarvení a odznaky a registrovány jako XSH * [→ BRR § 6.7] 

Křížení a re-registrace 

Kočky, pocházející z jakékoliv generace povoleného křížení, je možno předvést ve třídě 13b kvůli re-
registraci (RR). [→ BRR § 9.1.1] 

Odpovědnost národního člena FIFe za své posuzovatele-žáky 

Národní člen FIFe informuje sekretariát FIFe o ukončení členství svých posuzovatelů-žáků. [→ JR § 2.1.2] 

Účast na posuzovatelských seminářích při Generálním zasedání 

Oznámení o účasti je možné zasílat nejpozději 2 týdny před datem konání semináře. Potvrzení o účasti bude 
zasláno e-mailem do dvou týdnů po semináři každému posuzovateli a posuzovateli-žákovi, který se zúčastnil 
celého semináře. [→ JR § 2.2.1.a.] 

Seznam posuzovatelů FIFe 

Jakmile nastanou jakékoli změny bydliště, telefonu, emailové adresy i členství ve FIFe, oznámí je 
posuzovatel sekretariátu FIFe. [→ JR § 3.1]  

Účast posuzovatelů FIFe na výstavách mimo FIFe 

Omezení počtu případů, kdy může rozhodčí FIFe rozhodovat na výstavách mimo FIFe v zemích, kde 
existuje člen FIFe, bylo zrušeno. [→ JR § 3.7] 

Počet výstav během týdne 

Omezení počtu výstav, které se mohou konat během 1 týdne, bylo zrušeno. [→ SR § 1.1.d] 

Výstavy vítězů – oznámení konání 

Výstavy vítězů (Winner Show) musí být zřetelně uvedeny v oficiálním kalendáři výstav FIFe nejméně 1 rok 
před jejich konáním. [→ SR § 2.6.2] 

Středoevropská výstava / titul Středoevropský vítěz 

Nová výstava vítězů: Středoevropská výstava, pořádaná v České republice, Maďarsku, v Rakousku nebo na 
Slovensku;  

odpovídající nový titul je Středoevropský vítěz (CEW). [→ SR § 2.6.6, BRR  § 5.3.1]  

Náhrada nákladů posuzovatelům a posuzovatelský příspěvek 

Posuzovatelé, kteří na výstavě posuzují, mají nárok na: 
– příspěvek pro posuzovatele jako náhradu za ušlý čas 
 
– preferovaný způsob úhrady, pokud se s pořadatelem výstavy nedohodnou jinak 
 
– vyplacení náhrady nebo její doložení nejpozději v poslední den výstavy, kde posuzovatel vykonává svou 

funkci. [→ SR § 6.1.9]  

Oficiální FIFe formuláře, verze 2023 

Verze oficiálních formulářů FIFe pro rok 2023 budou k dispozici ke stažení na webových stránkách FIFe.  

Používejte prosím pouze verze formulářů pro rok 2023 a nepoužívejte žádné zastaralé verze. 
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