FCI General Assembly
14.-15.8.2018, Brusel

Přítomno: Předsednictvo FCI v plném složení
Host - právník: Ruth Wirtz
Reprezentanti 62 zemí / řádných členů FCI

Jednalo se o mimořádně svolané jednání na základě rozhodnutí GA FCI 2017 v Lipsku a bylo
dedikováno pouze k projednání Stanov a souvisejících řádů a předpisů FCI = Statutes + Standing
Orders.
Úterý 14.8.2018 byla věnována prodiskutování a přípravě Statuses. Přítomna byla právnička pro
specifikaci věcí v souladu s belgickým právem (sídlo FCI).
Návrh Stanov s vyznačenými změnami byl členům k dispozici na intrawebu FCI. Pro schválení
návrhu bylo třeba 2/3 hlasů přítomných. Pro schálení nového, dříve neanoncovaného, návrhu
bylo třeba 3/4 hlasů přítomných. Hlasování probíhalo barevně odlišenými hlasovacími lístky
(ano x ne x zdržel se), které se každé ráno vydávaly oproti podpisu jedno pare každému
řádnému členovi. Nesměly opustit jednací místnost.
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FCI General Committee připravilo ucelený návrh na základě svých podkladů a vybraných
podnětů jednotlivých členů a chtělo jej předložit jako celek. Teprve po jeho nepřijetí by se
hlasovalo o jiných variantách.
Nakonec přistoupeno k system projednávání a hlasování po jednotlivých bodech. Hlasování
předcházela přímá diskuze/zdůvodnění/poznámky případně protinávrhy k danému bodu.
Na středu 15.8.2018 byl pozván notář, který po získání důvěry GA zpracuje a podá příslušné
dokumenty. Zbytek dne se pak diskutovaly jednotlivé články Standing Orders.

1) Welfare – proběhla dlouhá diskuze k tomuto tématu
- rozdíly v jednotlivých zemích v závislosti na právu dané země
- padl návrh Mexika na vznik speciální “Health and Welfare commission” – nebyl přijat
26:24 ani jako non-mandatory komise
- požadavek definovat a veřejně ukotvit specifikaci “dog welfare” ve Stanovách
- návrhy jako “Breeding and welfare commission”, přijmout něco v tomto smyslu,
cokoli co ukáže, že se téma bere v potaz
- bylo konstatováno, že toto je mimořádné GA dedikované jen stanovám a o nové
komisi může rozhodnout jen řádné zasedání, tj. příští bude v Číně
- General Committee, P FCI dostalo za úkol důležité téma zpracovat a předložit návrh
v Šanghaji 2019
- Byla přijata změna názvu vědecké komise na “Commission for science and Welfare”
2) Facilitátor pro řízení jednání GA FCI
- Řada návrhů vzešla z březnového jednání Evropské sekce FCI, toto je jeden z nich
jako reakce na zmetečné řízení zasedání
- president automaticky nepředsedá General Assembly -po organizačně nezvládnutém
průběhu GA v Lipsku – GA zadává předsednictvu nominovat facilitátora, který
povede jednání General Assembly
- 38 hlasů pro z 62 = přijato
3) Složení Executive Commitee
- byl zamítnut návrh na uspořádání president + 2 víceprezidenti
- preferuje se původní president+víceprezident+pokladník
4) Standing Orders
- stanoveny konkrétní termíny pro překady standardů, poskytnutí zpráv z komisí
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revidovány podmínky pro získání statusu řádného/asociovaného člena či
kontraktovaného partnera
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.
odhlasován zákaz užití jména existující chovatelské stanice ve jméně psa

V rámci neformálních jednání byla znovu iniciována dohoda mezi holandským Raad van Beheer
a ČMKU o recipročním uznávání národních plemen.
Plné aktualizované znění FCI normativů bude k dispozici po zveřejnění.
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