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Zasedání Evropské sekce FCI 

17.-18.4.2018, Brusel 

 

Předsednictvo: Eeva Anttinen, Ioanna Galanos, Sean Delmar, Barbara Müller, Jette Nielsen 

(zapisovatel) 

Jørgen Hindse  (FCI Europe Section President) – omluven 

Host - právník: Ruth Wirtz 

ES FCI: 43 řádných členů, 7 asociovaných členů, 2 kontraktovaných partner 

Přítomno: 37 reprezentantů zastupujících 26 zemí 

1) Barbara Muller zahájila zasedání a provedla kontrolu prezence 

2) Eeva Anttinen úvodním slovem shrnula hlavní důvody pro jednání 

- celosvětové General Assembly 2017 v Lipsku rozhodlo po bouřlivé diskuzi o potřebě 

konání mimořádného jednání GA (stanoveno na srpen 2018, Brusel), které bude 

dedikováno pouze pro projednání a přijetí FCI Statuses a Standing Orders 

- Evropská sekce svolala jednání  předcházející GA s myšlenkou sjednocení postupu a 

návrhů evropských zemí a možnosti širší diskuze k jednotlivých okruhům 

- Statuses/Stanovi a Standing Orders/Organizační řád musí být upraveny, neb je 

potřeba jejich inovace a začlenění dodatků, které odpovídají aktuálnímu vývoji 

organizace a je rovněž (vzhledem k oficiálnímu sídlu) nezbytně nutné je uvést do 

souladu s belgickým právem; proto jsou jednání svolávána do Belgie pro jednodušší 

procestní postup ad usnesení , předepsané státní registry, přímá kozultace s právním 

expertem atd.  

- byly po bodech procházeny zmíněné normativy, jejichž základ byl připraven pracovní 

skupinou a předložen General Assembly v Lipsku, následně případně diskutovány 

nejasnosti, dodatky a začleněny změny 

 

3)  Stanovy – aktualizace a doplňky (plné revidované znění v příloze): 

- Dohoda na specifikaci pro účel a poslání organizace (3.1) –různé státy na 

celosvětovém zassedání měly protichůdné návrhy zda a jak zapracovat welfare a 

zaměření na všechny nebo jen PP psy 

- Podmínky plného členství (8.1.b) – kromě 3000 zapsaných jedinců ještě podmínka 

registrace min.15 % plemen uznávaných FCI 
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- 8.3.i – řádný člen má povinnost vyloučit člověka, který chová a prodává jen z 

ekonomických důvodů 

- 9.1.b – asociovaný člen – registrace min.10 % plemen uznávaných FCI 

- 10.1.a – kontraktovaný partner - registrace min.5 % plemen uznávaných FCI 

- 13.3 – vyloučení člena může navrhnout předsednictvo FCI, ale i kterýkoli člen 

- 13.3.a – doplnění pro případ, že člen splňovat podmínky přijetí v době jeho přijetí, 

ale současná kriteria už by nesplnil, aby nedošlo k jeho vyloučení  

- 18.1. – president automaticky nepředsedá General Assembly 

- 21.5 - !!!! po organizačně nezvládnutém průběhu GA v Lipsku – GA zadává 

předsednictvu nominovat facilitátora, který povede jednání General Assembly 

- 22.1.d – předsednictvo dává ke schválení kromě finančního i ”activity” report – 

zprávu o činnosti 

- 32.4 – byl zamítnut návrh na uspořádání president + 2 víceprezidenti, preferuje se 

původní president+víceprezident+pokladník 

- 40.6 – všechny zápisy z komisí musí být rozeslány členům bezprostředně po 

schválení předsednictvem – dříve se bez schválení předsednictva nesměly zprávy 

poskytovat národním organizacím, které neměly v dané komisi člena 

 

Přednesen i český návrh k bodu 22.1 Stanov FCI = každý řádný člen má jeden hlas. V současnosti 

bez ohledu na počet registrací, členů, CHS, počtu a obsazenosti výstav apod. V době přibírání 

států jako např. Bahrajn (2CHS…) není tento systém férový k zemým s kynologickou tradicí a při 

rozhodování o věcech ovlivňujícich chod národních organizací nemají při současném rozčlenění 

FCI možnost státy s faktickým většinovým kynologickým děním většinově ovlivnit rozhodnutí. 

Návrh: 

Article 22 – Voting and quorum   
22.1. Only Full Members are entitled to vote.  Each Full Member shall have one (1) vote.  

Full Member can have two votes when fulfilling following conditions: 

a) registration of 20.000 and more dogs (puppies and imports) in their studbook and 
appendix during each of the two (2) calendar year before the year current GA takes 
place 

b) 2000 and more average entries per CACIB shows during each of the two (2) calendar 
year before the year current GA takes place 

c) Member is FCI Full Member for at least five (5) years period 
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Řádný člen může mít dva hlasy při splnění následujících podmínek: 

a) registrace 20.000 a vice jedinců (štěňata a importy) v plemenné knize nejméně ve dvou 

letech předcházejících danému zasedání FCI 

b) má 2000 psů a více průměrnou účast na CACIB výstavách v dvou letech předcházejících 

danému zasedání FCI 

c) je řádným členem  FCI již nejméně 5 let. 

 

Velká podpora zvětšení síly hlasu je od tradičně kynologicky silných zemí. Skandinávští zástupci 

navrhli budoucí spolupráci v této věci, již podněty se stejným cílem zpracovávali v minulosti. 

Návrhu v této nefandí malé země např. Švýcarsko,  Lotyšsko. Je třeba najít jiný hromadně 

uplatnitelný vzorec – například koeficient = počet zápisů a členů na počet obyvatel země apod. 

 

Návrh na posílení jednoty a síly Evropské sekce v rámci FCI podala Litva. Princip je ve striktně 

geografickém rozložení sekcí a jiném system volby zástupců. (prezentace viz příloha). 

 

 

4) Organizační řád – důležité navrhované aktualizace: 

- 11.2 – podstatné rozhodnutí předsednitva jsou sdělena cirkulářem členů v anglitině 

do 30 kalendářních dní, překlady do dalších oficiálních jazyků budou k dispozici do 60 

kalendářních dní ( dříve bylo “co nejdříve”) 

- 19.2 – překlad nově modifikovaných standard do 180 kalendářních dní 

- 20.1 – pes musí být zapsán do plemenné knihy v zemi, kde má jeho majitel “legal 

residence” -  trvalé bydliště – diskuze, co to obnáší z mezinárodního právního 

hlediska 

- Vrh musí být zapsán národní organizací v zemi, kde má chovatel trvalé bydliště a kde 

se vrh narodil. Výjimky mohou nastat po vzájemné dohodě mezi zúčasněnými 

národními organizacemi. 

- 24.2 – předsednictvo může šetření přestupku rozhodčích odkázat na Disciplinární a 

arbit.komisi 

- 25.2 – Discip. a arbit.komise je volena 

- dlouhá diskuze ke konkrétním příkladům minor/serious violations – co je dle koho 

drobné či závažné porušení 
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5) Další  

 

Se zástupci ostatní zemí v European Section FCI diskutovány i následující témata: 

- Israzel vzhledem k zavádění nového system ve své organizaci prosí o vyplnění 

dotazníku týkajícího se evaluace DNA profilů v jednotlivých zemích 

- Řecko – informuje o aktuálně velmi složité situaci pro chovatele 

- problém pouličních potulných psů vyústil v hrozbu nepřiměřeného zásahu vládních 

organizací  vedoucí například omezení vrhů na chovatele, 100eur daně za psa za rok, 

plošného kastrování PP fen 

- prosí o vyplnění dotazníku k situaci v naší zemi (předpisy ad vrhy, poplatky, 

restrikce....) 

- Ukrajina – prosí o přípravu prezentace národních plemen pro akci v srpnu 2018 

- Dohodnuto poskytnutí dtb na Ukr. zapsaných jedinců českých nár. plemen 

- Holandsko – připomenuta žádost o reciproční dohodu o zapisování/vystavování 

národních plemen 

- poptávka podmínek pro umístění promo stánku při WDS v Amsterodamu 

- byl představen systém onlinedogshows – prezentace je k dispozici 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Helena Janková 


