FCI GENERAL ASSEMBLY
8.-9.6.2015
Miláno, Itálie
Valná hromada FCI se konala v zasedacím sále Klima hotel Milano Fiere za účasti více
než 150 delegátů kynologických organizací z celého světa. Reprezentovali 68 řádných
členů FCI (včetně 10-ti v zastoupení), 4 členy asociované a 3 smluvní partnery.

1) Zahájení GA
V úvodu prezident FCI Rafael de Santiago (PR) přivítal zúčastněné, nové členy
předsednictva a ocenil vysokou účast a poděkoval hostitelské organizaci.
2) ENCI
Prezident hostitelského italského kennel klubu Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana pan Dino Muto děkuje za důvěru a pověření k pořádání Valné hromady a
Světové výstavy a seznamuje s programem obou akcí; zdůrazňuje důležitost
spolupráce uvnitř FCI a dialogu pro budoucí reformy, vyslovuje se pro přínosný
dialog mezi národními organizacemi a FCI přinášející výsledky očekávané okolním
světem.
3) Prezence přítomných (Yves de Clerq)
68 členů přítomno delegáty či v zastoupení
pro absolutní většinu při schvalování bude třeba 35 hlasů
4) Minutes of the 2013 General Assembly in Budapest
- zápis z minulé Valné hromady FCI byl přijat
5) Report of the General Committee (president R. de Santiago)
- prezident FCI přednesl zprávu předsednictva FCI za uplynulé období 2013-15
- nejpodstatnější pasáže:
"Velikost národa může být posuzována podle toho, jak se chová ke svým
zvířatům." Mahatma Gandhi
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Zastupujeme národy, které se rozhodly pro ochranu a zachování nejlepšího
přítele člověka, pracujeme nejen pro naše psy, ale i pro velikosti našich zemí,
poděkování za reprezentaci a vynaložené každodenní úsilí.
Následuje zmínka o WDS 2000 kterou hostila Itálie před 15 lety jako první
v novém tisíciletí a gratulace k velké letošní účasti.
Před dvěma lety v Budapešti, po více než 30-ti úspěšných letech pod vedením
prezidenta Müllera, byla nastartována nová éra FCI. Je třeba provést potřebné
změny a úpravy ke zlepšení a zajištění relevantnosti FCI v dnešním světě.
Na GA 2013 bylo zvoleno nové předsednictvo FCI, které pracuje jako tým ve
prospěch organizace, členů, psů a majitelů na celém světě. Prezident děkuje
předsednictvu za odvedenou práci, panu Takemi Nagamurovi, bývalý prezident
sekce Asia a Pacifik, který byl klíčem k rozvoji a růstu FCI v Asii; přivítání nového
prezidenta Americko-karibské sekce FCI, Dr. José Luis Payra.
Díky tomuto týmu, s podporou našich národních členů, spolupracovníků v FCI,
pod vedením výkonného ředitele Yves de Clercq jsme nastínili obrysy pro novou
budoucnost FCI.
Tyto 2 roky byly velmi náročné, ale s vysokou mírou úspěchů
Prezident konstatuje, že zkušenosti v oblasti public relations a komunikace ho
naučily výhody poslechu, zvláště těch, kterým sloužíte. Není možné utváření
budoucnosti FCI, aniž by se vědělo, co si členové FCI myslí, co očekávají, co
funguje, co je třeba je třeba zlepšit.
V roce 2013 byl proveden vůbec první Members Satisfaction Survey průzkum
členské spokojenosti. Jako globální organizace FCI musí udržovat stálý kontakt se
svými národními kynologickými organizacemi (dále jen NKO), aby mohlo dojít k
uspokojení potřeb, pomoci ve vnitrostátních záležitostech a naplňování cílů na
zajištění ochrany psů po celém světě.
V tomto on-line průzkumu prezidenti NKO mohly svobodně vyjádřit svůj názor na
FCI. Jejich názory pomohly stanovit priority, cestu pro budoucnost a provést
nezbytné změny, aby FCI byla organizace relevantní pro majitele psů po celém
světě. I když ne všichni na otázky průzkumu odpověděli, výsledky byly jasné a
zásadní pro rozhodnutí do budoucnosti.
Ale ne vše lze provést on-line. Během posuzování po celém světě prezident využil
příležitosti setkaní s NCO prezidenty a dozvěděl se z první ruky o jejich realitě a
potřebách.
Kredit FCI velice rostl v posledních letech hlavně mimo Evropu. Mnoho zemí z
Asie, Středního východu a Latinské Ameriky je pyšnými členy FCI se stále se
zlepšující kynologií. FCI obraz po celém světě se rozrostl jako nikdy předtím. FCI
kontaktují organizace ze zemí, kde psi nebyli součástí kultury. Země, které nejsou
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známé pro jejich vztah se psy. To znamená, že naše poselství k ochraně a
zachování všech psů na celém světě je slyšet. Nigérie, Írán, Spojené arabské
emiráty a Trinidad a Tobago jsou některé ze zemí, kteří vyjádřili svůj zájem o
vstup do FCI nebo o naši pomoc k rozvoji jejich národní kynologie. Za dva roky
jsme přivítali tři smluvní partnery: Arménii, Kosovo a Egypt.
Evropská sekce pod vedením pana Jorgena Hindseho nadále vede kynologii po
celém světě. Iniciativa Mezinárodní partnerství pro psy, DogWellNet zavedla
význam studie zdraví psa. FCI je členem tohoto významného projektu pro
budoucnost zdraví psa. Je naší povinností podporovat iniciativy, které usilují o
ochranu a well-being čistokrevných psů.
Jako globální organizace musíme využívat pro co nejlepší komunikací dostupné
technologické nástroje. V roce 2014 FCI spustila své nové oficiální internetové
stránky s aktualizovaným obsahem a užitečnými informacemi pro naše členy, ale i
pro jednotlivce, kteří hledají informace o FCI, plemenech psů a další.
Nová webová stránka FCI je začátek transformace do více dynamické a moderní
organizace. Jedním z hlavních cílů této webové stránky je zlepšit služby pro členy.
Nové rozhraní umožňuje našim členům možnost realizovat většinu svých
transakcí s kanceláří FCI. Tyto transakce zahrnují účetnictví, výstavy, statistiky,
oběžníky atd. Web se bude nadále zlepšovat pro potřeby členů.
V roce 2014 začala výstavba rozšíření kanceláří FCI v Thuinu a letos byly prvotřídní
prostory otevřeny. Rozšíření bude sloužit pro muzeum, knihovnu, technicky
vybavený sál a mnoho dalších iniciativ.
Během let 2013 a 2014 FCI a the Kennel Club pracovali společně na uzavření
dohody ve věci vzájemného uznávání rozhodčích. Po mnoha setkáních a
diskusích, byla podepsána dohoda, která bude přínosem pro obě organizace a
umožní výměnu znalostí mezi zeměmi FCI a ve Velké Británii. Tento úspěch by
nebyl možný bez vynikající práce a vytrvalosti Tamáse Jakkela, paní Carly Molinari
a pana Horsta Kliebesteina.
Během světové výstavy 2014 v Helsinkách, FCI zahájila nejdůležitější iniciativu
posledních let: FCI Youth. Tato iniciativa byla vytvořena k zajištění budoucnosti
naší organizace podporováním budoucí generace k práci pro ochranu a blaho psů
na celém světě.
První fáze FCI Youth je povzbudit FCI členy v zakládání a podpoře národních
mládežnických organizací ve své zemi, které se stanou jejich nezbytnou součástí.
Detailnější prezentace iniciativy bude součástí GA.
- zpráva předsednictva FCI byla přijata
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6) Report of the Executive Director, Yves De Clercq
- zpráva výkonného ředitele za FCI Office
Číselné statistiky za uplynulé roky:
- CACIB Dog Shows – počty 2011-2014: 821 / 901 / 950 / 1045
- celkem přihlášených psů v 2014: 985.252
- CACIB nyní už jen elektronicky – šetří to čas i peníze
počty proměnlivé, ale stabilní
- pracovní šampioni: 2012/220, 2013/250, 2014/245
- Kennel names – 2013/19.120, 2014/19.474
- výsledky výstav jsou dostupné on line
www.fci.be/en/results/IB.aspx
- FCI web – nově postavené – tag Breeds – FCI beeds nomenclature = standardy
- členská sekce webu pod heslem – cirkuláře, statistiky atd.
- otevřena nová budova FCI – muzeum, knihovna, media room
Výroční zpráva FCI za 2014 z českého pohledu
Mezinárodní šampion krásy (C.I.B.)
FCI eviduje 6.596 vystavených Mezinárodních šampionátů krásy za rok 2014.
Z tohoto čísla je 314 jedinců v majetku českých vystavovatelů. Tímto se řadíme na
7. místo v tabulce FCI.
Absolutní prvenství v tabulkách získalo Finsko (804) a dále pak Rusko (786),
Francie (528), Itálie (430), Švédsko (400) a Německo (394).
Prvenství, dle jednotlivých plemen, náleží pudlům (267), dále pak jezevčíci (238) a
třetí jsou malí knírači (211).
Česká národní plemena zastupuje v tabulce FCI Český teriér. Celkem 11.jedincům
byl vystaven certifikát Mezinárodního šampionátu krásy.
Mezinárodní výstavní šampion (C.I.E.)
Celkem vystavených 1.317 Mezinárodních výstavních šampionátů pro plemena
podléhající zkoušce. Z toho 77 jedinců je v českém majetku. Náleží nám opětovně
7. místo tabulky FCI.
Tři nejúspěšnější země v počtu vystavených Mezinárodních výstavních
šampionátů jsou Finsko (197), dále pak Rusko (156) a Francie (109).
Nejpočetnějším plemenem s Mezinárodním výstavním šampionátem je opět
jezevčík (248), zlatý retriever (61) a belgický ovčák (59).
Registrace názvu chovatelské stanice
FCI registrovalo v roce 2014 celkem 1.088 chovatelských stanic z České republiky
(5. místo). Nejvíce schválených žádostí o registraci CHS je ze zemí Francie (1.729),
Bosna a Hercegovina (1.540) a Rusko (1.517).
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7) Finanční zprávy za roky 2013 a 2014 – Carla Molinary
- prezentace + přílohy
- rozvaha aktiv, pasiv a kapitálu, popis příjmů a výdajů
- auditorská zpráva pro fiskální rok 2013 deklaruje balance sheet v celkové výši
4.176.504,- € se ziskem 29.384,- €
- hospodaření za rok 2014 bylo se ziskem 77.067,- €
- rozpočet na roky 2016, 2017: 16.669,- €, -2.600,- € = předpoklad ztráty
s konstatováním zvýšených operativních nákladů, nákladů za bankovní poplatky,
překlady, investice, zaměstnance…
- FCI je servisní organizace, z jejího nastavení budou vyplývající náklady na
cestovné, poštovné
- bude potřeba zainventovat do marketingu a internetu = základ image
organizace
- zpráva byla přijata
8) Poplatky pro rok 2016 a 2017 – Carla Molinary
- návrh na zvýšení odvodu za psa CACIB výstav z 1,25,- na 1,40,- €
- delegace ČMKU protestuje proti postupu – obsáhlá předem zaslaná agenda GA
zmínku o návrhu na navýšení neobsahovala = delegáti nemohli projednat
pověření k odsouhlasení ve své národní organizaci – v tomto vyjádření nás
podpořily další zejména severoevropské státy
- návrh byl většinou přijat
9) Sestavení volební komise – Jorgen Hindse
- ke způsobu stanovy FCI uvádí „to be nominated“
- padlo 11 návrhů na členy volební komise a 3 byli následně vylosováni =
Francesco Balducci (IT), Helena Skliarova (UK), Vija Klučniece (LV)
10) Farewell speech – Štefan Štefík – závěrečná řeč na rozloučenou
- přednesl sumář a zhodnocení své práce v GC FCI a popřál úspěchy do budoucna
11) Volby do předsednictva FCI – General Committee elections
- původní systém 1 hlas na 1 člena bez ohledu na tradici kynologie či počet
chov.stanic/výstav apod dostává „tradiční“ členy do nevýhody – obsazují většinu
výstav, mají většinu odchovů, ale nemohou už o podstatných věcech rozhodnout,
jsou v menšině + španělsky mluvící země se podporují atd.
- 6 kandidátů na 3 místa
- končící mandáty: de Santiago, Järvinen, Štefík
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- kandidují: Rafael de Santiago (PR), Kari Järvinen (FI), M.A. Martinez (AR),
Ramona Kazlauskaite (LT), Damir Skok (HR), Georgio Perosino (IT)
- musí získat majoritu, což je v okamžiku volby 34 hlasů z přítomných
- nakonec proto proběhnou dvě kola voleb
Kandidát - hlasy v 1.kole / 2.kole:
de Santiago – 50 / --Järvinen – 27 / 43
Martinez – 28 / 36
Skok – 21 / 27
Perosino – 12 / 8
Kazlauskaite – 11 / 4

12) Pietní minuta ticha
- volby byly přerušeny aktuální zprávou o tragické autonehodě a smrti
vystavovatelů a psů na cestě z Ruska do Itálie
13) Volba prezidenta FCI
- znovuzvolen Rafael de Santiago na další 2 roky
14) Volby do komise pro standardy
- 6 kandidátů na 4 místa
- 3 na 4 roky, 1 na 2 roky
- končící mandáty: R.Sporre-Willes, J.Nallem
- kandidují: J.Nallem (UY), P.Heikkinen-Lehkonen (FI), E.Maniero Trovati (PE),
R.Oliveira (PT), P.Muntean (RO), F.Asnaghi (IT)
Kandidát - hlasy v 1.kole / 2.kole:
J.Nallem – 53 / --R.Oliveira – 38 / --P.Muntean – 32 / 38
F.Asnaghi – 26 / 32
E.Maniero Trovati – 27 / 23
P.Heikkinen-Lehkonen – 24 / 21
15) Volby do vědecké komise
- 2 kandidáti na 3 místa
- končící mandáty: K.Sainio, G.Leroy, Z.Trainin
- kandidují: K.Sainio (FI), G.Leroy (FR)
- automaticky oba zvoleni hromadným hlasováním
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16) Volba auditora a jeho zástupce
- končící mandáty: N.E.Ahmansson + D.Skok
- kandidují: N.E.Ahmansson (SE), J.Hernandez + D.Skok (HR)
Kandidát - hlasy:
J.Hernandez - 39
N.E.Ahmansson - 29
D.Skok – substitute – zvolen hromadně jednohlasně
17) Čestný člen
- žádné návrhy
18) Representation in non-mandatory commissions
- poslat návrhy zástupců na registračním formuláři na FCI
19) Zprávy z komisí – provizorní mezinárodní uznání PK a CHP
- 16 FCI komisí předkládá tzv. „activity report“ zprávu o činnosti za uplynulé
období mezi jednotlivými generálními zasedáními, tj. aktuálně za roky 2013-14
- zástupci ČMKU na jednání Evropské sekce i GA FCI připomínkovali zprávu
Vědecké komise
- VK FCI spolu s Komisí pro standardy předkládá předsednictvu FCI návrhy na
provizorní 10-ti leté uznání nových plemen
- ČMKU podalo na FCI žádosti o uznání pražského krysaříka a chodského psa spolu
s požadovanými dokumenty
- ve zprávě Vědecké komise FCI na minulém GA 2013 v Budapešti bylo uvedeno,
že je třeba k našim podkladovým materiálům doložit Health Certificate pro
pražské krysaříky a přepracovat zaslané linie u chodského psa do formátu
požadovaného FCI
- oboje ČMKU na FCI doslala a vyčkávala, až dostane oficiální zprávu
- v aktuálním reportu Vědecké komise FCI není o našich národních plemenech
uvedeno vůbec nic (např. projednáváno x neprojednáno x splněno x
nevyhovuje+doplňte to či ono…žádná zmínka)
- na jednání ES ani GA nikdo neuměl odpovědět co a kde se „zadrhlo“, bývalý
předseda vědecké komise už nebyl volen
- osobně přítomen byl znovuzvolený člen vědecké komise Andres Villalobos Díaz
z Mexika, ani ten však neuměl zodpovědět jak k situaci došlo a proč posuzování
uznávacích dokumentů nepokračovalo
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- došlo k dohodě, že materiály budou znovu ČMKU přeposlány na členy Vědecké
komise a FCI office s žádostí o vyjádření stavu uznávacího procesu našich dvou
plemen
- jsme přesvědčeni, že jsme splnili požadované podmínky a předpokládáme, že po
projednání komisemi budeme vyzváni k doplnění nebo budou žádosti postoupeny
předsednictvu FCI ke schválení (General Committee zasedá 3x ročně)
- mnoho delegací vyjádřilo zájem a podporu, někteří delegáti znali přímo
plemena, např. posuzovali PK či CHP, jiné zajímal proces uznávání nových plemen,
připojili se zástupci NKO, kde jsou plemena zapisována
- člen předsednictva Tamas Jakkel se nabídl jako „mentor“, pomáhal s uznávacím
procesem nově plně uznaných rumunských plemen
- Chorvati předali zkušenost – tlačit, tlačit, tlačit – stále se připomínat, opakovat
otázky, znovu a znovu přeposílat, pokud nedojde odpověď – komise i
předsednictvo zasedají 3x ročně mají lhůty pro podání podnětů s termínem před
a lhůty pro odeslání zápisů s termínem po, něco může jít rovnou komisi mailem,
něco písemně přes FCI office, není to pružný systém….

20) Žádosti o řádné členství v FCI
- prezentace a videa s informacemi o jednotlivých zemích a kynologických
organizacích
- podány 3 žádosti asociovaných členů o plné členství
země - hlasování
Nikaragua (ACAN) – 37 pro / 31 proti
Ázerbajdžán (KURA) – 42 pro / 26 proti
Makedonie (KARM) – 40 pro / 28 proti
- všechny žádosti byly majoritou přijaty
21) Žádosti o asociované členství
- podány 2 žádosti přidružené členství
země - hlasování
Turecko (KIF) – 61 pro / 5 proti
Kyrgyzstán – 10 pro / 55 proti
- jen žádost Turecka byla přijata, prezident KIF poděkoval a předal dar pro FCI
22) Předání daru FCI
- italský hostitelský kennel klub ENCI předává pamětní talíř prezidentovi FCI
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23) Volby pořadatele World Dog Show pro roky 2019 a 2020
- prezentace zemí ucházejících se o pořádání akce – info o zemi, kynologii v ní,
národních plemenech, výstavnictví, ubytování, dostupnost, výstavní prostory,
zajímavosti….
země / počet hlasů pro pořádání WDS 2019 / 2020
Čína - Shanghai - 33 / --- = WDS 2019
Španělsko – Madrid – 14 / 39 = WDS 2020
Německo – Lipsko – 13 / 17
Chorvatsko – Záhřeb – 8 / 12
24) Multišampionátové výstavy
- návrh předsednictva na úpravu normativů FCI (Statutes, article 2, bod E +
Standing Orders, article 10) pro zabránění možnosti získání šampionátu některé
země v zemi jiné
- navazuje na rozhodnutí GA v Budapešti 2013
- regulace jen pro mezinárodní výstavy
- CAC dané země nemůže být zadán na území jiné země (nemožno získat CAC ČR
jinde než v ČR)
- podmínky pro udělení titulu národního šampiona musí být splněny získáním
nejméně dvou CAC dané země na území dané země (pokud již pes není
šampionem jiné FCI země)
- přijato 57 hlasy
25) Vyloučení člena předsednictva
- návrh předsednictva na změnu stanov FCI (part A, article 16, point 9)
- General Assembly může vyloučit člena General Committee (na základě článku
19, pokud poruší…) = nedokončí volební období
- přijato 59 hlasy
26) Doplnění stanov FCI v bodě kompetencí GA
- úprava textu bodu 16 – podávání návrhů GA, GC
- přijato 60-ti hlasy
27) Úprava stanov v bodě 17 - GA
- člen předsednictva nemůže být na GA zároveň reprezentantem své národní
kynologické organizace
- executive director pošle pozvánky mailem nebo poštou 120 dní před konáním
GA
9
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28) Suspendace člena GC – stanovy B, bod 19, 20 n
- při porušení uvedených pravidel a normativů může být člen předsednictva
vyloučen 2/3 majoritou valné hromady
- předsednictvo může svého člena suspendovat do příští valné hromady
- člen navržený na vyloučení má právo být vyslechnut, stejně jako třetí strana,
pokud bude třeba
- přijato 63 hlasy
29) Návrh– zápis do PK pouze štěňat narozených na území dané země
- návrh Francie (SCC) na úpravu normativů FCI
- standing orders, article 8, Stud book
- návrh na doplnění: každý člen a smluvní partner smí zapisovat do plemenné
knihy jen štěňata narozená pouze na jeho území
- aktuálně platí, že se registruje v zemi dle trvalého bydliště majitele feny
- otázkou by pak byl např. porod feny na dovolené, dlouhodobý pracovní pobyt
v zahraničí…
- toto by bylo problematické pro chov a rozšíření národních plemen do zahraničí,
do zemí jejichž národní kynologické organizace je ještě nezapisují – pak štěňata
zahraničnímu chovateli registruje země původu
- hlasovalo 31 pro = návrh nebyl přijat
30) Povinné údaje v PP
- návrh GC na dopnění standing orders, článek 8, stud book
- návrh: typ srsti, barva a velikostní varianta musí být uvedeny v rodokmenu
včetně exportního
- 55 hlasů pro – návrh byl přijat
31) Možnost limitovat zápis do plemenné knihy
- návrh GC na doplnění FCI Standing orders – article 8, stud books (GA encl33)
- každý člen FCI má možnost odmítnout (pře-)registrovat jedince, který trpí
dědičným defektem nebo není v souladu s pravidly výběru definovanými členskou
organizací
- návrh doplnění: nebo alternativně může (pře-)registrovat s poznámkou
„limitovaná registrace: nelze použít k chovu“
- přijato 66 hlasy
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32) Uvedení jména majitele v rodokmenu
- doplnění standing orders
- každému jedinci může být vystaven pouze jeden rodokmen, který by měl
obsahovat jméno majitele
- návrh GC: pokud není jméno majitele uvedeno v rodokmenu či exportním
rodokmenu, musí být národní organizací vydán samostatný certifikát deklarující
vlastníka
- přijato 57 hlasy
33) Definitivní uznání nových plemen
- Komise pro standardy a Vědecká komise FCI navrhují k definitivnímu uznání 3
plemena
- rumunská plemena byla představena prostřednictvím videa z území původu,
demonstrační „video-standard“= popis psa dle standardu a názorná ukázka na
psu + ukázka z výstavy + ukázky využití
Romanian Mioritic Shepherd Dog (standard číslo 349)
Romanian Carpathian Shepherd Dog (standard 350)
Taiwan dog (st. 348) – živý jedinec byl předveden + video (geografick y oddělené
krevní linie – ostrov půlí pohoří = linie z východu od hor, ze západu a z jižní
nížiny…)
- všechna plemena byla hlasováním definitivně mezinárodně uznána
- po hlasování Rusko poukazovalo na podobnost Romanian Carpathian SD a
Jihoruského ovčáka – interpelace byla zastavena pro neopodstatněnost vzhledem
k právě odhlasovanému uznání

34) Mezivarietní a meziplemenné křížení
- návrh Komise pro standardy a VK FCI – crosses of Leeds and breed varieties
- FCI podporuje křížení mezi varietami plemene, pokud je to shledáno nezbytným
pro rozšíření genetické základny a cílem zlepšení zdraví
- při křížení mezi varietami musí být dodrženy základní chovatelské zásady a
specifika plemene
- dohled nad specifickým chovatelským programem má pro omezení či zabránění
zdravotních problémů národní kynologická organizace
- návrh byl přijat
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35) Procedura pro provizorní mezinárodní uznání nových plemen
- návrh KpS a VK FCI
- doplnění detailnějších formulací v textu popisujícím proces a podmínky uznání
- dna test prokazující ryzost plemene, dotazník týkající se zdraví, formulář na
hodnocení povahy, chování a využití
- nové plemeno nemůže být výsledkem přímého křížení dvou FCI uznaných
plemen
- návrh byl přijal
- je třeba prověřit adekvátnost podkladů PK a CHP zaslaných na FCI v souladu
s informacemi uvedenými v této příloze 41 pro GA 2015
36) Povinná formulace ve standardech
- návrh Německa na odstranění této povinné formulace ze standardů: K chovu
musí být použiti typiční představitelé plemene jen funkčně a klinicky zdraví.
- navrhují, ať je toto uvedeno v chovatelských předpisech, neboť pokud je to ve
standardech, rozhodčí by museli rovněž posuzovat funkční a klinické zdraví, což
není možné v kontextu fenotypového hodnocení psa
- návrh nebyl schválen, povinná formulace zůstává ve standardech
37) Pracovní šampioni do třídy šampionů
- návrh SCC Francie umožnit pracovním šampionům zařazení do třídy šampionů
na mezinárodních CACIB výstavách
- návrh nebyl přijat
38) Kauza Krym
- v důsledku politické situace Rusko vs. Ukrajina kynologové na Krymu nemohou
chovat ani vystavovat
- díky dobré vůli a v zájmu najít řešení byla podepsána dohoda mezi RKF a UKU
umožňující krymským obyvatelům věnovat se pejskařině bez ohledu na politiku
39) Vznik komise pro Dog Dancing
- návrh Belgie (URCSH) na vznik samostatné komise pro Dog Dancing/Heelwork to
music
- návrh 42 hlasy přijat
40) (Ne)vytvoření komise pro Handling
- návrh Belgie (URCSH) na vznik samostatné komise pro Handling
- návrh nebyl přijat
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41) Souborný návrh skandinávských zemí (6 návrhů z 5-ti zemí)
- návrh Švédska+Norska+Finska+Dánska+Islandu
- návrhy, ze kterých by vyplývaly prioritní oblasti činnosti pro předsednictvo v
období do GA 2017
- důvodem podání návrhů je zájem na posílení FCI, respektu ke společným
stanovám, posílení spolupráce a respektu mezi jednotlivými národními
kynologickými organizacemi (NCO) a posílení užitečnosti FCI pro NKO
a) Zvýšení bezpečnosti rodokmenů
Existuje velký pohyb štěňat chovaných v některých zemích a prodávaných po celé
Evropě, cca 100.000 štěňat za čtvrtletí. Je to i jedna z věcí, kterou Evropská
komise zmínila jako špatnou ochranu zvířat. Následně jsou zde tisíce a tisíce
falešně vydaných rodokmenů, ve kterých figurují vědomě či nevědomě různé
kennel kluby.
- návrh: Změnit zavedené postupy tak, aby pravost mohla být do větší míry
ověřena. Toto může být zajištěno posláním exportního rodokmenu z jednoho
kennel klubu na druhý a ne importérovi/exportérovi. Tento postup je již používán
u jiných zvířat, například u arabských koní. Tato změna by podstatně snížila
zneužívání kennel klubů.
b) Vzdělávání rozhodčích
Každá NKO užívá jinou nomenklaturu pro all-round rozhodčí a skupinové
rozhodčí. Někde (jako v případě zemí podávajících návrh) je to velmi dlouhá
procedura, než se stanete skupinovým či all-round rozhodčí. V jiné zemi to může
být velice rychlé. Často v těchto zemích mají pouze několik plemen v jednotlivých
FCI skupinách. Chápeme, že země s méně kynologickými aktivitami potřebují
rozhodčí pro posuzování všech plemen, aby mohly své akce uskutečnit. Nicméně
nomenklatura je užívána jednotně pro všechny NKO. Vznikají tak nekonečné
diskuze o kompetentnosti rozhodčích.
- návrh: předsednictvo vypracuje návrh, aby se předešlo neustálému
zpochybňování
c) Platby
Narůstá počet zemí, které neplatí požadované předepsané poplatky FCI.
Nedoplatky jsou někdy 2-3 roky staré. Někdy bez následků.
- návrh: faktury od FCI musí být zaplaceny do 90 dnů od data vystavení; pokud ne,
budou následovat další kroky jako důsledek neplacení, např. úroky z prodlení,
zvýšení poplatků, zákaz organizování CACIB výstav atd.
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d) Zdraví psů
Je velmi pozitivní, že se FCI angažuje pro zdraví psů a plemen a stalo se členem
Mezinárodního partnerství pro psy – the International Partnership for Dogs
(IPFD).
- návrh: tato aktivita bude pokračovat k posílení ochrany našich plemen, aby
nestrádala zdravotně a nehrozil jejich zákaz úřady
e) Evropská sekce FCI
Evropská sekce se v průběhu let rozrostla a nyní je v ní více než 50 zemí
- návrh: rozdělit sekci na dvě až tři podsekce podle vzájemné spolupráce
f) IT rozvoj
FCI rozšířila své prostory, byla to významná investice, ale i tak si stojí ekonomicky
velmi dobře
- návrh: FCI vylepší IT spolupráci mezi FCI a NKO, aby se zjednodušila spolupráce
mezi FCI a NKO
- tento souborný návrh nebyl přijat

42) Udělování CACIT
- návrh Rakouska (ÖKV)
- kromě již mezinárodně uznaných trialů, Rakousko navrhuje GA schválit možnost
zadávání CACIT/resCACIT loveckým plemenům i na nejdůležitějších trialech
pořádaných NKO pro jednotlivá plemena nebo skupiny loveckých plemen
- návrh byl přijat
43) FCI Youth
Celosvětový projekt, který má přilákat mladé lidi z celého světa ke kultuře FCI.
Iniciativa byla zahájena během WDS 2014 v Helsinkách.
Pracovní skupina, která rozvíjí a vede iniciativy FCI zaměřené na děti, mládež, mladé
dospělé a mladé profesionály.
Mezinárodní tým podporující zapojení komunity mládeže do vzdělávacích, vědeckých
a výzkumných programů a iniciativ týkajících se psů.
Účel FCI Youth
• pomoci členským zemím FCI založit mládežnické skupiny v jejich národních
organizacích
• získat a udržet mladé lidi zapojené do kynologie
• získat novou generaci zapojený do FCI poslání, vize a hodnoty
• přispět k utváření kynologické kultury po celém světě
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Skupinové aktivity
• vývoj toolboxů pro národní kynologické organizace, které by pomohly strukturovat
a udržet aktivity pro mladé lidi v jejich zemi, s ohledem na národní potřeby
Co může FCI Youth nabídnout
• podpora a referenční materiály
• vzdělávací zdroje
• pokyny a doporučení
• přímé konzultace
• mezinárodní semináře / konference
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