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I. Hlava I – Název – Hlavní kancelář – Cíl a činnosti – Trvání 

Článek 1 Název 

1.1 Název asociace zní „Fédération Cynologique Internationale“, zkráceně „FCI“ (dále v 

textu tohoto dokumentu je označována jako „Asociace“). 

1.2 Právní formou Asociace je mezinárodní nezisková organizace, která se řídí ustano-

veními Kapitoly III belgického Zákona ze dne 27. ledna 1921 o neziskových sdruže-

ních, nadacích, evropských politických stranách a evropských politických nadacích 

(dále v textu označovaného jako „Zákon z 27. června 1921“) ve znění pozdějších 

předpisů. 

Článek 2 Hlavní kancelář 

2.1 Hlavní kancelář Asociace se v současné době nachází na adrese THUIN (Belgie), 13, 

Place Albert 1er (dále v textu je označována jako „Hlavní kancelář“). 

2.2. Bez předjímání aplikace belgické jazykové legislativy může být Hlavní kancelář pře-

stěhována do jakéhokoli jiného místa v Belgii, a to na základě rozhodnutí přijatého 

Vlnou hromadou. 

Článek 3 - Cíl a činnosti 

3.1 Asociace je přísně neziskovou organizací. Celosvětově podporuje v souladu s pravi-

dly a legislativou jednotlivých zemí následující cíle: 

a) podporovat chov a využívání čistokrevných psů, jejichž funkční zdraví a fyzic-

ké rysy odpovídají standardu stanovenému pro každé jednotlivé plemeno a 

kteří jsou schopni pracovat a plnit různé úkoly podle konkrétních specifik své-

ho plemene; 

b) chránit použití, držení a chov čistokrevných psů v zemích, v nichž má Asocia-

ce Člena nebo Smluvního partnera; podporovat neziskovou výměnu psů a ky-

nologických informací mezi Členy a Smluvními partnery a podněcovat pořá-

dání výstav, zkoušek, soutěží konferencí a vzdělávacích akcí, využití psů při 

záchranných operacích a pro další speciální účely, jako je terapie, asistence, 

a další činnosti související se psy; 

c) podporovat vztah lidí ke psům a blaho psů na celém světě, a to v rámci pra-

vomocí jednotlivých Členů a Smluvních partnerů a v rozsahu, který je jednotli-

vým Členům a Smluvním partnerům umožněn. Všichni psi mají zejména právo 

na následující: 

(i) Netrpět hlady, žízní nebo podvýživou 

(ii) Netrpět vystavování mimořádnému horku nebo zimě 

(iii) Netrpět strachem 

(iv) Netrpět úrazy a nemocemi 

(v) Právo na výcvik v odpovídajících podmínkách 
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3.2 Aby uskutečnila výše zmíněné cíle v mezinárodním rozsahu, vyvíjí Asociace přede-

vším následující aktivity: 

 a)  vydává speciální směrnice zajišťující zejména: 

(i) vzájemné bezvýhradné uznávání plemenných knih, příloh k plemenným kni-

hám a rodokmenů 

(ii)  vzájemné uznávání názvů chovů a rozhodčích a zřízení mezinárodního ad-

resáře chovů a rozhodčích; 

(iii) podporu etiky a vědeckého výzkumu, který má základní význam pro kynolo-

gii, a volnou výměnu vědeckých informací mezi členy a smluvními partnery; 

dodržování standardů plemen schválených FCI. 

(iv) dodržování standardů plemen schválených Asociací, které musí být uzná-

vány Členy a Smluvními partnery, a to v rozsahu, ve kterém neodporují zá-

konům daného státu. 

(v) standardizaci – v maximálním možném rozsahu – národních směrnic, a to 

vydáváním směrnic pro mezinárodní výstavy a mezinárodní soutěže krásy a 

pracovní mistrovství a vedením seznamu psů kvalifikovaných na tato mis-

trovství; 

(vi) standardizaci – pokud je odůvodněná – národních předpisů týkajících se ti-

tulů národních šampionů. 

(vii) snahu o udržení vysokých standardů rozhodčích jmenovaných k rozhodo-

vání na mezinárodních výstavách, pracovních zkouškách a soutěžích; 

(viiI) vzájemné uznávání trestů a opatření uložených členy a smluvními partnery. 

 b)  v případě nutnosti podporuje spolu s dalšími mezinárodními organizacemi Členy a 

Smluvní partnery poskytováním odborných informací, know-how, a v případě nut-

nosti i odborných kynologů; 

 c) definuje a vydává charakteristiky jednotlivých plemen po jejich schválení Valnou 

hromadou nebo Ústředním výborem Asociace na základě standardů plemen země 

původu nebo patronátní země plemen; 

 d) podporuje pořádání mezinárodních konferencí a vzdělávacích seminářů; 

 e) slouží jako zdroj a fórum pro vzdělávání, sdílení informací a vzájemné propojení 

Členů a Smluvních partnerů. 

3.3 Asociace se může stát členem jakékoli neziskové organizace, za předpokladu, že ta-

kové členství by bylo předem schváleno Valnou hromadou Asociace. 
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3.4 Asociace může převzít nebo vykonávat jakoukoli jinou činnost, která přímo či nepřímo 

souvisí s cílem Asociace, nebo která by byla nezbytná nebo vhodná pro realizaci 

uvedených cílů. Kromě jiného a za předpokladu, že takové činnosti jsou buď výslovně 

obsaženy ve schváleném rozpočtu Asociace nebo jinak schváleny Valnou hromadou, 

může Asociace poskytnout půjčky, investovat do kapitálů nebo jiným způsobem se 

přímo či nepřímo stát podílníkem v jiných právnických osobách, asociacích nebo spo-

lečnostech soukromé či veřejné povahy, bez ohledu na to, zda se tyto řídí belgickým 

nebo zahraničním právem. 

 Navíc může Asociace vykonávat jakoukoli činnost, která přímo či nepřímo přispívá 

k realizací výše uvedených neziskových cílů mezinárodní organizace. To zahrnuje 

realizaci podružných obchodních a ziskových činností v rozsahu povoleném záko-

nem. Za všech okolností musí být výnosy použity na realizaci výše uvedeného nezis-

kového cíle mezinárodní organizace. 

 Asociace je oprávněna shromažďovat jakékoli zdroje, které jsou nezbytné pro usku-

tečnění jejího cíle. 

Článek 4 - Rovnoprávnost a postoj vůči rasismu 

4.1 Diskriminace jakéhokoli druhu vůči kterémukoli státu, soukromé osobě nebo skupině 

lidí z důvodu etnika, pohlaví, jazyka, víry, politického nebo jiného názoru je v rámci 

Asociace přísně zakázána, její projevy by mohly být potrestány odvoláním nebo vy-

loučením. 

Článek 5 - Podpora přátelských vztahů 

5.1 Asociace bude podporovat přátelské vztahy: 

 (a) mezi Členy, Sekcemi a Smluvními partnery a organizacemi; 

 (b) ve společnosti pro humanitární cíle. 

Článek 6 - Trvání 

Asociace byla založena na dobu neurčitou a může být kdykoli rozpuštěna rozhodnutím Valné 

hromady v souladu s Článkem č. 55 těchto Stanov. 

Hlava II. - Členství a partnerství 

Článek 7 – Všeobecná ustanovení 

7.1 Asociace má dvě (2) kategorie členů: Řádné členy (Full Members) a Přidružené členy 

(Associate Members), dále v textu společně označované jako „Členové“) a dvě (2) 

kategorie partnerů: Smluvní partnery (Contract Partners) a Spolupracující partnery 

(Cooperating Partners), dále v textu společně označované jako „Partneři“). 

7.2 Fyzické osoby nemohou být ani Členy ani Partnery Asociace. 
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7.3 V souladu se svým statusem, který je popsán v článcích č. 8, 9, 10 a 11 těchto Sta-

nov, užívají všichni Členové a Partneři veškerá práva, která jim náleží podle těchto 

Stanov, Jednacího řádu, směrnic FCI, oběžníků a rozhodnutí Ústředního výboru FCI 

a Valné hromady (dále v textu souhrnně označovaných jako „Řídicí pravidla FCI“). 

7.4 Členství je možné pouze pro jednu kategorii pro každou zemi (Řádný člen, Přidruže-

ný člen a Smluvní partner), přičemž není možné uznávat současně více Národních 

kynologických organizací. 

Článek 8 – Řádný člen 

8.1 Řádným členem může být pouze jedna (1) Národní kynologická organizace z každé 

země, která splňuje následující podmínky: 

 a) je nejméně pět (5) let držitelem statusu Přidruženého člena Asociace; 

 b) podala žádost o řádné členství a současně má po tři roky před podáním žádosti 

v každém roce v plemenných knihách a jejich dodatcích zapsaných nejméně 3000 

psů (štěňat nebo dovezených) a zapsáno alespoň patnáct procent (15 %) plemen 

uznávaných FCI; 

 c) má právní formu neziskové organizace nebo jejího právního ekvivalentu podle 

práva příslušné země, v níž působí; 

 d) uznává všechna plemena, která jsou uznávána Asociací 

 e) podílí se na podpoře a dosažení cílů Asociace. 

8.2 Řádní členové mají plná Členská práva, včetně práva se prostřednictvím svých Dele-

gátů jmenovaných v souladu s ustanovením Článku č. 20.1 těchto Stanov účastnit a 

hlasovat na Valné hromadě. 

 Kromě jiného mají Řádní členové také právo: 

 a) navrhovat kandidáty pro volby za členy Ústředního výboru nebo za členy jakého-

koli jiného orgánu Asociace nebo povinné komise; 

 b) žádat FCI o dočasné nebo trvalé uznání chovu; 

 c) předkládat návrhy Valné hromadě, včetně návrhů na změnu Stanov nebo Jedna-

cího řádu; 

 d) žádat o pořadatelství Světové nebo Sekční výstavy nebo Sekčního/Světového 

Sportovního nebo Pracovního mistrovství; 

 e) nominovat a písemně oznámit jména až tří (3) Delegátů na Valnou hromadu Aso-

ciace; 

 f) využívat Asociaci jako zdroj informací a jako platformu pro kontakty s dalšími Čle-

ny nebo Smluvními partnery; 

 g) v souladu s ustanoveními Článku č. 60 těchto Stanov využívat logo FCI. 
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8.3 Řádní členové mají následující Členské povinnosti: 

 a) v mezích svých možností a schopností jednat v zájmu Asociace 

 b) v mezích pravomocí Řádného člena a nejvyšším možném rozsahu podporovat 

blaho a kvalitní život psů; 

 c) plně dodržovat Řídicí pravidla FCI za předpokladu, že nejsou v rozporu s právem 

země, v níž má Řádný člen své sídlo; 

 d) registrovat jména chovů v mezinárodním adresáři chovů FCI; 

 e) hradit členské příspěvky Řádného člena a další poplatky splatné Asociaci; 

 f) zajistit, aby členové Řádného člena trvale dodržovali Řídicí pravidla FCI; 

 g) uznávat všechna plemena FCI (prozatímní i trvalá); 

 h) dodržovat standardy plemen FCI a nomenklaturu plemen; 

 i) vyloučit osoby, které chovají, resp. prodávají psy výhradně z ekonomických důvo-

dů, a které porušují kodex chovatelské etiky definovaný v Jednacím řádu; 

 j) záměrně veřejně nebo oficiálně nenapadat Asociaci, jakéhokoli jejího Člena nebo 

Smluvního partnera; 

 k) uspořádat každý rok alespoň dvě (2) výstavy s udělováním titulu CACIB – pro ze-

mě, kde je registrováno až deset tisíc (10 000) psů během předchozích dvou (2) 

let před datem akce; 

 l) v případě členů, kteří mají registrováno více než deset tisíc (10 000) psů během 

předchozích dvou (2) let před datem akce, uspořádat jednu (1) další výstavu 

s udělováním titulu CACIB za každých deset tisíc (10 000) zapsaných psů, při-

čemž minimem je deset (10) výstav s udělováním titulu CACIB pro členy, kteří mají 

více než jedno sto tisíc (100,000) zápisů do plemenné knihy ročně v období dvou 

let před daty takových událostí; 

 m) poskytnout veškeré statistiky požadované Hlavní kanceláří. 

Článek 9 – Přidružený člen 

9.1 Přidruženým členem může být pouze jedna (1) Národní kynologická organizace 

z každé země, která splňuje následující podmínky: 

 a) je držitelem statusu Smluvního partnera Asociace a absolvovala zkušební období 

v trvání nejméně pěti (5) let; 

 b) podala žádost o přidružené členství a současně má v každém ze tří roků před po-

dáním žádosti v plemenných knihách a jejich dodatcích zapsaných nejméně tisíc 

(1000) psů (štěňat nebo dovezených) a zapsáno alespoň deset procent (10 %) 

plemen uznávaných FCI; 

 c) má právní formu neziskové organizace nebo jejího právního ekvivalentu podle 

práva příslušné země, v níž působí; 

 d) uznává všechna plemena, která jsou uznávána Asociací; 

 e) podílí se na podpoře a dosažení cílů Asociace; 
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 f) uzavřela zvláštní Smlouvu o přidružení, která popisuje vztah Přidruženého člena 

k Asociaci. 

9.2 Přidružení členové mají právo se účastnit Valné hromady. Nemají právo hlasovat, ale 

mají právo, aby jejich Delegáti jmenovaní v souladu s ustanovením Článku 9.2, od-

stavce 2,d) těchto Stanov na jednání promluvili. Přidružení členové nemohou navrho-

vat kandidáty pro volby do Ústředního výboru ani jiného orgánu Asociace nebo jejích 

povinných komisí. Přidružení členové nemají právo žádat o pořadatelství Světové ne-

bo Sekční výstavy nebo Sekčního/Světového Sportovního nebo Pracovního mistrov-

ství. 

 Kromě jiného mají Přidružení členové také právo: 

 a) účastnit se jednání své Sekce s právem hovořit, ale bez práva hlasovat; 

 b) účastnit se jednání nepovinných komisí FCI s právem hovořit, ale bez práva hlaso-

vat; 

 c) žádat FCI o dočasné nebo trvalé uznání chovu; 

 d) nominovat a písemně oznámit jména až tří (3) Delegátů na Valnou hromadu Aso-

ciace; 

 e) využívat Asociaci jako zdroj informací a jako platformu pro kontakty s dalšími Čle-

ny nebo Smluvními partnery; 

 f) v souladu s ustanoveními Článku č. 60 těchto Stanov využívat logo FCI. 

9.3 Přidružení členové mají následující Členské povinnosti: 

 a) v mezích svých možností a schopností jednat v zájmu Asociace 

 b) v mezích pravomocí Přidruženého člena a nejvyšším možném rozsahu podporovat 

blaho a kvalitní život psů; 

 c) plně dodržovat Řídicí pravidla FCI za předpokladu, že nejsou v rozporu s právem 

země, v níž má Přidružený člen své sídlo; 

 d) dodržovat zvláštní Dohodu o přidružení k Asociaci, kterou s Asociací uzavřeli; 

 e) registrovat jména chovů v mezinárodním adresáři chovů FCI; 

 f) hradit členské příspěvky Přidruženého člena a další poplatky splatné Asociaci; 

 g) zajistit, aby členové Přidruženého člena trvale dodržovali Řídicí pravidla FCI; 

 h) uznávat všechna plemena FCI (prozatímní i trvalá); 

 i) dodržovat standardy plemen FCI a nomenklaturu plemen; 

 j) vyloučit osoby, které chovají, resp. prodávají psy výhradně z ekonomických důvo-

dů, a které porušují kodex chovatelské etiky definovaný v Jednacím řádu; 

 k) záměrně veřejně nebo oficiálně nenapadat Asociaci, jakéhokoli jejího Člena nebo 

Smluvního partnera; 

 l) uspořádat každý rok dvě (2) výstavy s udělováním titulu CACIB bez výjimky; 

 m) poskytnout veškeré statistiky požadované Hlavní kanceláří. 
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Článek 10 – Smluvní partner 

10.1 Smluvním partnerem může být pouze jedna (1) Národní kynologická organizace 

z každé země, která splňuje následující podmínky: 

 a) podala žádost o partnerskou smlouvu a současně má v každém ze tří (3) roků 

před podáním žádosti v plemenných knihách a jejich dodatcích zapsaných nejmé-

ně pět set (500) psů (štěňat nebo dovezených) a zapsáno alespoň pět procent (5 

%) plemen uznávaných FCI; 

 b) má právní formu neziskové organizace nebo jejího právního ekvivalentu podle 

práva příslušné země, v níž působí; 

 c) uznává všechna plemena, která jsou uznávána Asociací; 

 d) podílí se na podpoře a dosažení cílů Asociace; 

 e) uzavřela Smlouvu o partnerství, která popisuje vztah Smluvního partnera 

k Asociaci. 

10.2 Smluvní partneři mají právo se prostřednictvím svých Delegátů jmenovaných v soula-

du s ustanovením Článku č. 10.2, odst. 2, C) těchto Stanov, coby pozorovatelů, 

účastnit Valné hromady. Nemají právo promluvit ani hlasovat. 

 Smluvní partneři nemohou navrhovat kandidáty pro volby do Ústředního výboru, ani 

jiného orgánu Asociace nebo jejích povinných komisí. Přidružení členové nemají prá-

vo žádat o pořadatelství Světové nebo Sekční výstavy nebo Sekčního/Světového 

Sportovního nebo Pracovního mistrovství. 

 Kromě jiného ale mají Smluvní partneři právo: 

 a) účastnit se jednání své Sekce jako pozorovatelů s právem hovořit, ale bez práva 

hlasovat; 

 b) účastnit se jednání nepovinných komisí FCI jako pozorovatelé s právem hovořit, 

ale bez práva hlasovat; 

 c) nominovat a písemně oznámit jména až tří (3) Delegátů na Valnou hromadu Aso-

ciace; 

 d) využívat Asociaci jako zdroj informací a jako platformu pro kontakty s dalšími Čle-

ny nebo Smluvními partnery; 

 e) v souladu s ustanoveními Článku č. 60 těchto Stanov využívat logo FCI. 

10.3 Smluvní partneři mají následující Členské povinnosti: 

 a) v mezích svých možností a schopností jednat v zájmu Asociace 

 b) v mezích pravomocí Smluvního partnera a v nejvyšším možném rozsahu podporo-

vat blaho a kvalitní život psů; 

 c) plně dodržovat Řídicí pravidla FCI za předpokladu, že nejsou v rozporu s právem 

země, v níž má Smluvní partner své sídlo; 

 d) dodržovat zvláštní Smlouvu o partnerství s Asociací, kterou s Asociací uzavřeli; 

 e) registrovat jména chovů v mezinárodním adresáři chovů FCI; 
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 f) hradit členské příspěvky Smluvního partnera a další poplatky splatné Asociaci; 

 g) zajistit, aby členové Smluvního partnera trvale dodržovali Řídicí pravidla FCI; 

 h) uznávat všechna plemena FCI (prozatímní i trvalá); 

 i) dodržovat standardy plemen FCI a nomenklaturu plemen; 

 j) vyloučit osoby, které chovají, resp. prodávají psy výhradně z ekonomických důvo-

dů, a které porušují kodex chovatelské etiky definovaný v Jednacím řádu; 

 k) záměrně veřejně nebo oficiálně nenapadat Asociaci, jakéhokoli jejího Člena nebo 

Smluvního partnera; 

 l) poskytnout veškeré statistiky požadované Hlavní kanceláří. 

Článek 11 – Spolupracující partner 

11.1 Spolupracujícím partnerem může být jakákoli organizace nebo právní subjekt, který 

sdílí nebo chce sdílet cíl Asociace a který uzavřel zvláštní Smlouvu o spolupráci, kte-

rá popisuje vztah Spolupracujícího partnera k Asociaci. Asociace tuto Smlouvu o spo-

lupráci, s výjimkou jejích ustanovení obchodní povahy, zveřejní. Asociace smí uzná-

vat pouze organizace mezinárodních chovatelských klubů, které (i) podporují čisto-

krevné psy, respektují oficiální standardy FCI pro plemena, která zastupují, a (ii) 

uznávají za své členy výhradně národní chovatelské kluby, které jsou členem Národní 

kynologické organizace ve své zemi, která je Členem Asociace. Člen ze země, která 

je pro dané plemeno/daná plemena původní, musí k tomuto uznání dát svůj souhlas. 

Výjimka z tohoto pravidla pro konečné schválení platí pro plemena, jejichž země pů-

vodu není členskou zemí Asociace 

11.2  Kromě jiného ale mají Spolupracující partneři právo: 

 a) určit jednu (1) kontaktní osobu a písemně FCI o této osobě informovat; 

 b) vykonávat všechna specifická práva, které jim jsou udělena v rámci příslušné 

Smlouvy o spolupráci, kterou s Asociací uzavřeli; 

11.3 Spolupracující partneři mají následující povinnosti: 

 a) dodržovat zvláštní Smlouvu o spolupráci, kterou s Asociací uzavřeli; 

 b) záměrně veřejně nebo oficiálně nenapadat Asociaci, jakéhokoli jejího Člena nebo 

Spolupracujícího partnera; 

Článek 12 Postup zpracování žádosti - Přijetí 

12.1 FCI přijme za Člena nebo Smluvního partnera z každého státu pouze jednu (1) ná-

rodní organizaci. 

12.2 O řádné členství mohou požádat pouze Přidružení členové za předpokladu, že (i) pří-

slušný Přidružený člen splňuje veškeré podmínky uvedené v Článku č 8.1 těchto Sta-

nov a (ii) že splnil povinnosti Přidruženého člena v souladu s ustanoveními Článku č. 

9.3 těchto Stanov; 
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12.3 O přidružené členství mohou požádat pouze Smluvní partneři za předpokladu, že (i) 

příslušný Smluvní partner splňuje veškeré podmínky uvedené v Článku č 9.1 těchto 

Stanov a (ii) že splnil povinnosti Smluvního partnera v souladu s ustanoveními Článku 

č. 10.3 těchto Stanov; 

12.4 Řádný člen má právo požádat o přeřazení zpět do kategorie Přidruženého člena. 

12.5 Aby se žadatel mohl stát Členem nebo Smluvním partnerem Asociace, musí podat 

žádost o zařazení do příslušné kategorie Členství nebo Partnerství. Žádost musí být 

podepsána zplnomocněným zástupcem žadatele a podána formou písemného poža-

davku, který je definován Jednacím řádu, Hlavní kanceláři. 

 Ústřední výbor prověří žádosti o členství, resp. partnerství v souladu s Řídicími pravi-

dly FCI. 

 Ústřední výbor předloží žádosti o členství spolu s jejich prvním vyhodnocením na zá-

kladě písemné zprávy předložené žadatelem Valné hromadě k rozhodnutí. Valná 

hromada má výhradní právo rozhodnout, zda žadateli bude uděleno Řádné členství 

nebo Přidružené členství. Valná hromada rozhodne s konečnou platností a nemusí 

rozhodnutí nijak zdůvodňovat. Proti rozhodnutí Valné hromady není možné odvolání. 

 Ústřední výbor prověří žádosti o Partnerství v souladu s Pravidly řízení FCI spolu 

s návrhem Smlouvy o partnerství, resp. zvláštní Smlouvy o spolupráci. Ústřední výbor 

má plnou pravomoc (i) rozhodnout, zda Smluvní či Spolupracující partnerství bude 

žadateli uděleno a (ii) uzavřít a podepsat Smlouvu o partnerství nebo zvláštní Smlou-

vu o spolupráci. Ústřední výbor nemusí své rozhodnutí nijak zdůvodňovat. 

12.6 Rozhodnutí Valné hromady, resp. Ústředního výboru sdělí žadateli Hlavní kancelář 

do třiceti (30) kalendářních dnů od rozhodnutí. Novým Člen nebo Partner získává svá 

práva Člena, resp. Partnera k datu rozhodnutí o jeho přijetí. Ovšem nově přijatý Řád-

ný člen získává hlasovací právo až pro následující jednání Valné hromady. 

12.7 Další ustanovení o formálních náležitostech žádosti a postupech pro udělování Člen-

ství a Partnerství mohou být uvedena v Jednacím řádu Asociace. 

Článek 13 – Ukončení členství nebo partnerství 

13.1 Členství nebo Partnerství na různých kategoriích Členství nebo Partnerství končí (i) 

v souladu s ustanovením článků č. 13.2, 13.3, 13.4 nebo 13.5 těchto Stanov nebo (ii) 

rozpuštěním Asociace. 

 Konec členství nebo Partnerství v průběhu finančního roku Asociace nijak neovlivňuje 

povinnosti Člena nebo Partnera uhradit Členský, resp. Partnerský poplatek ani žádné 

další poplatky splatné do data ukončení Členství nebo Partnerství. Člen nebo Part-

ner, jehož Členství, resp. Partnerství, skončilo, nebude mít právo nárokovat jakýkoli 

majetek Asociace ani náhradu zaplacených Členských, resp. Partnerských poplatků, 

ani na žádné jiné náhrady. 
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13.2 Kterýkoli Člen nebo Partner má právo kdykoli zrušit své Členství, resp. Partnerství 

písemným oznámením zaslaným jako doporučený dopis Prezidentu Asociace s účin-

ností od konce kalendářního roku následujícím po takovém písemném oznámení. 

Členové a Partneři, kteří si přejí ukončit své Členství nebo Partnerství, plní své po-

vinnosti podle Článku č. 13.1, odst. 2 těchto Stanov. 

13.3 Vyloučení Člena může být navrženo Ústředním výborem Valné hromadě v následují-

cích případech: 

 a) jestliže daný Člen přestal splňovat podmínky Členství uvedené v Článku 8, resp. 9 

těchto Stanov, s výjimkou kritérií 8.1 b), resp. 9.1 b); 

 b) v případě opakovaného závažného porušení ustanovení Řídicích pravidel FCI ze 

strany takového Člena; 

 c) v případě hrubého porušení ustanovení Řídicích pravidel FCI ze strany takového 

Člena; 

 d) jestliže chování takového Člena je v rozporu s cílem Asociace, resp. pokud poško-

zuje Asociaci, jakéhokoli jiného jejího Člena nebo Smluvního partnera; 

 e) jestliže Člen neplatí nebo neposkytl vhodný splátkový kalendář pro úhradu svých 

Členských poplatků nebo jakékoli jiné částky po dobu delší než šest (6) měsíců od 

data splatnosti faktury a přes oznámení (upomínku) zaslané doporučeným dopi-

sem nebo elektronickou poštou (s potvrzením o doručení a přijetí), které poskytlo 

dalších třicet (30) kalendářních dnů k provedení platby. 

 Člen, jemuž bylo navrženo ukončení jeho Členství, musí dostat možnost se k otázce 

navrženého vyloučení vyjádřit, a to písemným nebo ústním prohlášením pro Valnou 

hromadu. 

 Vyloučení Člena bude vyhlášeno Valnou hromadou na základě rozhodnutí přijatého 

absolutní většinou hlasů Řádných členů přítomných nebo zastoupených na jednání. 

Rozhodnutí Valné hromady bude konečné a vyloučení bude účinné k datu rozhodnutí 

Valné hromady. Vyloučený Člen musí splnit své závazky podle Článku 13.1, odst. 2 

těchto Stanov. 

13.4 O vyloučení Smluvního partnera může rozhodnout Ústřední výbor v následujících pří-

padech: 

 a) jestliže daný Smluvní partner přestal splňovat podmínky Partnerství uvedené 

v Článku 10 těchto Stanov; 

 b) v případě opakovaného závažného porušení ustanovení Řídicích pravidel FCI ze 

strany takového Smluvního partnera; 

 c) v případě hrubého porušení ustanovení Řídicích pravidel FCI ze strany takového 

Smluvního partnera; 
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 d) jestliže chování takového Smluvního partnera je v rozporu s cílem Asociace, resp. 

pokud poškozuje Asociaci, jakéhokoli jiného jejího Člena nebo Smluvního partne-

ra; 

 e) jestliže Smluvní partner neplatí nebo neposkytl vhodný splátkový kalendář pro 

úhradu svých Partnerských poplatků nebo jakékoli jiné částky po dobu delší než 

šest (6) měsíců od data splatnosti faktury a přes oznámení (upomínku) zaslané 

doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou (s potvrzením o doručení a při-

jetí), které poskytlo dalších třicet (30) kalendářních dnů k provedení platby. 

 Smluvní partner, jemuž bylo navrženo ukončení jeho Partnerství, musí dostat mož-

nost se k otázce navrženého vyloučení vyjádřit, a to písemným nebo ústním prohlá-

šením pro Ústřední výbor. 

 Vyloučení Smluvního partnera bude vyhlášeno Ústředním výborem na základě roz-

hodnutí přijatého absolutní většinou hlasů Ústředního výboru přítomných na, nebo 

vzdáleně se účastnících jednání. Rozhodnutí Ústředního výboru bude konečné a vy-

loučení bude účinné k datu rozhodnutí Valné hromady. Vyloučený Smluvní partner 

musí splnit své závazky podle Článku 13.1, odst. 2 těchto Stanov. 

13.5 Spolupracující partnerství bude ukončeno v souladu s ustanoveními uvedeným ve 

zvláštní Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Asociací a Spolupracujícím partnerem. 

Článek 14 – Pozastavení Členských nebo Partnerských práv 

14.1 Ústřední výbor může v následujících případech s okamžitou platností dočasně poza-

stavit některá nebo všechna Členská práva Člena, resp. Partnerská práva Smluvního 

partnera: 

 a) opakovaného méně závažného porušení ustanovení Řídicích pravidel FCI ze stra-

ny takového Člena, resp. Partnera; 

 b)  jestliže takový Člen nebo Partner nesplní požadavky na úplné a odpovídající ná-

pravné opatření uvedené v písemné výstraze zaslané Ústředním výborem tako-

vém Členu nebo Partnerovi; 

 c) závažném porušení Řídicích pravidel FCI ze strany takového Člena, resp. Partne-

ra; 

 d) jestliže je chování takového Člena nebo Partnera v rozporu s cílem Asociace, ne-

bo pokud poškozuje Asociaci nebo její další Členy nebo Smluvní partnery; 

 e) jestliže Člen nebo Smluvní partner neplatí nebo neposkytl vhodný splátkový kalen-

dář pro úhradu svých Členských, resp. Partnerských poplatků nebo jakékoli jiné 

částky po dobu delší než čtyř (4) měsíců od data splatnosti faktury a přes ozná-

mení (upomínku) zaslané doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou (s po-

tvrzením o doručení a přijetí), které poskytlo dalších třicet (30) kalendářních dnů 

k provedení platby. 
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14.2 Suspendovaný Člen nebo Smluvní partner nemá nárok na výhody plynoucí 

z dotčených členských, resp. partnerských práv. Ovšem je jeho povinností plnit veš-

keré Členské, resp. Partnerské povinnosti podle těchto Stanov. 

14.3 Rozhodnutí Ústředního výboru o suspendaci Člena nebo Smluvního partnera je plat-

né do doby, než Ústřední výbor rozhodne jinak, nebo v otázce Členů, do doby koneč-

ného rozhodnutí Valného hromady přijatém na nejbližším dalším jednání poté, co 

Ústřední výbor tuto záležitost s odůvodněním suspendace Valné hromadě postoupí. 

 Dotčený Člen má právo případ předložit písemným prohlášením Valné hromadě nebo 

Ústřednímu výboru. 

 Ústřední výbor odpovídá za informování Členů a Smluvních partnerů, jakmile obdrží 

stanovisko dotčeného Člena nebo Smluvního partnera. 

14.4 Suspendovaný Člen, resp. Smluvní partner nemá právo na žádnou finanční náhradu 

za jakékoli rozhodnutí, které bylo přijat podle tohoto Článku. 

Článek 15 Snížení úrovně členství z řádného na přidružené členství a vyloučení 

15.1 Ústřední výbor může v následujících případech navrhnout Valné hromadě snížení 

úrovně členství z Řádného na Přidružené: 

 a) v případě opakovaného závažného porušení ustanovení Řídicích pravidel FCI ze 

strany Řádného člena; 

 b) v případě hrubého porušení ustanovení Řídicích pravidel FCI ze strany Řádného 

člena; 

 c) jestliže je chování takového Člena nebo Partnera v rozporu s cílem Asociace, ne-

bo pokud poškozuje Asociaci nebo její další Členy nebo Smluvní partnery; 

 d) jestliže Řádný člen neplatí nebo neposkytl vhodný splátkový kalendář pro úhradu 

svých Členských poplatků nebo jakékoli jiné částky po dobu delší než šest (6) mě-

síců od data splatnosti faktury a přes oznámení (upomínku) zaslané doporučeným 

dopisem nebo elektronickou poštou (s potvrzením o doručení a přijetí), které po-

skytlo dalších třicet (30) kalendářních dnů k provedení platby. 

15.2 Člen, jemuž bylo navrženo snížení úrovně jeho Členství, musí dostat možnost se 

k otázce navrženého snížení úrovně vyjádřit, a to písemným nebo ústním prohláše-

ním pro Valnou hromadu. 

 Snížení úrovně členství Člena z Řádného na Přidružené členství bude vyhlášeno 

Valnou hromadou na základě rozhodnutí přijatého absolutní většinou hlasů Řádných 

členů přítomných nebo zastoupených na jednání. Rozhodnutí Valné hromady bude 

konečné a snížení kategorie členství bude účinné k datu rozhodnutí Valné hromady. 
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Hlava III. - Sekce 

Článek 16 - Složení 

16.1 Asociace je rozdělena do následujících zeměpisných složek (dále v textu označova-

ných jednotlivě, resp. společně jako „Sekce“): 

a) Evropa 
b) Asie, Afrika a Pacifická oblast 
c) Amerika a Karibik 

16.2 Každý Člen nebo Smluvní partner je Ústředním výborem zařazen do jedné (1) ze 

Sekcí uvedených v Článku 16.1 těchto Stanov. 

16.3 V případě podstatných změn může být toto rozdělení Ústředním výborem kdykoli 

změněno. 

Článek 17 – Pravidla Sekcí 

17.1 Členové a Smluvní partneři Sekce mohou do každé Sekce začlenit subjekty nebo or-

ganizace bez právní subjektivity, za předpokladu že: 

 a) Sekce pracují výhradně v zájmu Asociace 

 b) cíle a činnosti Sekce jsou ve shodě s cíli a činnostmi Asociace, které jsou uvedeny 

v těchto Stanovách; 

 c) Sekce rozhoduje o svých vlastních organizačních, resp. řídicích pravidlech v sou-

ladu s ustanoveními Řídicích pravidel FCI. 

 Stanovy Sekce, resp. její směrnice musí být předloženy ke schválení Ústřednímu vý-

boru Asociace. 

17.2 Sekci tvoří nejméně pět (5) Řádných členů. Aby mohli mít svého zástupce 

v Ústředním výboru Asociace (dále v textu označovaného jako „Zástupce Sekce“), 

musí mít členové Sekce v předchozím roce celkem registrováno nejméně 100 000 

psů (v plemenných knihách a přílohách k plemenným knihám). 

 Prezident každé Sekce zastupuje danou Sekci a jedná jak její Zástupce Sekce na 

Ústředním výboru Asociace. Bude jmenován Valnou hromadou v souladu s Článkem 

č. 26.1 těchto Stanov za člena Ústředního výboru Asociace. O jeho zástupci pro jed-

nání Ústředního výboru Asociace v případě jeho nepřítomnosti rozhodne Ústřední 

výbor Sekce. 

17.3 Každý Ústřední výbor Sekce se musí v maximální možné míře vynasnažit, aby členo-

vé Sekce (i) dodržovali Řídicí pravidla FCI a (ii) uznávali standardy a nomenklaturu 

plemen FCI. 

17.4. Ústřední výbor Asociace může na Sekce delegovat specifické povinnosti nebo práva. 

17.5. Sekce jsou financovány členskými poplatky stanovenými Sekcemi a finančním pří-

spěvkem stanovenými Valnou hromadou Asociace („Finančními příspěvky FCI“). 
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 Ústřední výbor Sekce musí předložit rozpočet Sekce pro následující finanční rok a 

uvést využití Finančního příspěvku FCI v rámci Sekce na vědomí Ústřednímu výboru 

Asociace. 

17.6 Roční plán činnosti, Zpráva o činnosti a roční finanční uzávěrka, včetně zprávy o vyu-

žití Finančního příspěvku FCI podle Článku č. 17.5 těchto Stanov musejí být zaslány 

každou Sekcí na vědomí Ústřednímu výboru Asociace do 1. října následujícího ka-

lendářního roku. 

Hlava IV. - Organizace 

Článek 18 – řídicí struktura 

18.1 Asociace sestává z následujících orgánů: 

 a) Valná hromada 

 b) Ústřední výbor 

 c) Výkonný výbor 

 d) Prezident 

 e) Výkonný ředitel 

 Valná hromada je zplnomocněna určovat celkovou strategii a všeobecnou činnost 

Asociace. 

 Ústřední výbor je zplnomocněn ke správě Asociace, včetně administrativního, organi-

začního, personálního a finančního řízení Asociace. 

 Výkonný výbor může – přičemž podléhá dohledu Ústředního výboru – přijmout jaké-

koli rozhodnutí týkající se provozu a záležitostí Asociace z pohledu implementace 

rozhodnutí Ústředního výboru, s výjimkou pravomocí výslovně udělených (i) Ústřed-

nímu výboru stávajícími Stanovami nebo Zákonem z 27. června 1921, nebo (ii) dele-

govaných na Výkonného ředitele Asociace. 

 Prezident je nejvyšším zplnomocněný zástupce Asociace. Je členem Ústředního i 

Výkonného výboru. 

 Výkonný ředitel vede Hlavní kancelář Asociace. Odpovídá za každodenní správu 

Asociace a vykonává rozhodnutí přijatá Valnou hromadou, Ústředním výborem a Vý-

konným výborem. 

18.2 Valná hromada může ustanovit Povinné nebo nepovinné Komise s poradním hlasem 

za účelem pomoci Asociaci při dosahování jejího cíle. 

18.3 Výkonný výbor, Ústřední výbor, Disciplinární a arbitrážní komise a Valná hromada 

budou jednat jako orgány pro řešení sporů, stížností nebo událostí, ať již vzniknou 

z nesprávného jednání nebo jiného porušení Řídicích pravidel FCI v souladu s Po-

stupem FCI pro řešení sporů (FCI Dispute Resolution Procedure). 

18.4 Hlavní kancelář je ustanovena jako podpora pro Valnou hromadu, Ústřední výbor a 

Výkonný výbor při správě Asociace, Členů a Smluvních partnerů. 
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18.5 Finanční komise je ustanovena za účelem auditu finančních informací a účetnictví 

Asociace. 

18.6 Další podrobnosti týkající se složení a funkce orgánů, Komisí, včetně Finanční komi-

se a Hlavní kanceláře Asociace mohou být stanoveny Jednacím řádem Asociace. 

ČÁST 4.1 – VALNÁ HROMADA 

Článek 19 - Pravomoci 

19.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace a je zplnomocněna zajistit dosažení 

cíle Asociace, s výjimkou pravomocí, které byly výslovně přeneseny na Ústřední vý-

bor a na Výkonný výbor buď zákonem nebo těmito Stanovami. 

 Veškeré pravomoci, které nebyly výslovně přeneseny zákonem nebo těmito Stano-

vami na Ústřední výbor, vykonává Valná hromada. 

19.2 Pravomoci Generálního zasedání jsou zejména následující: 

 a) stanovit všeobecnou činnost Asociace 

 b) schválit zprávu Ústředního výboru, včetně zprávy o činnostech a finančních zpráv, 

zprávu Výkonného ředitele, zprávu Finanční komise a uzávěrku účtů, za předchozí 

dva (2) finanční roky; 

 c) schválit rozpočty a plány činností pro následující a další finanční rok, resp. jejich 

změny, včetně schválení veškerých nezbytných a povinných výdajů, které nejsou 

výslovně obsaženy ve schváleném rozpočtu Asociace pro daný finanční rok a kte-

ré Ústřední výbor ověřil a provedl předem v průběhu daného finančního roku; 

 d) hlasovat o odvolání členů Ústředního výboru a Externích auditorů; 

 e) určit Členské/Partnerské poplatky a poplatky za patronát na výstavami, soutěžemi, 

zkouškami; 

 f) stanovit Finanční příspěvky FCI pro financování jednotlivých Sekcí; 

 g) rozhodnout o přijetí, snížení členského statutu nebo vyloučení členů Asociace, ne-

bo o suspendaci Členských práv požadovaných Ústředním výborem, resp. Disci-

plinární a arbitrážní komisí; 

 h) volit členy Ústředního výboru a Prezidenta; 

 i) jmenovat Zástupce sekce navržených jednotlivými Sekcemi v souladu s Článkem 

26.1 těchto Stanov za členy Ústředního výboru; 

 j) jmenovat a odvolávat členy Finanční komise; 

 k) jmenovat a odvolávat Externí auditory, je-li toto požadováno zákonem; 

 l) ustanovit povinné nebo nepovinné Komise a volit členy povinných Komisí; 

 m) odvolat členy Ústředního výboru a Prezidenta; 

 n) volit příslušné Členy za pořadatele Světových výstav psů, resp. jednání Valné 

hromady pro následujících pět (5) roků; 

 o) volit členy Disciplinární a arbitrážní komise podle Článku č. 46.1 těchto Stanov; 
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 p) měnit tyto Stanovy a Jednací řád 

 q) definitivně uznávat nová plemena a schvalovat příslušné standardy plemene; 

 r) udělit jakékoli osobě titul honorárního prezidenta nebo honorárního člena za mimo-

řádné služby Asociaci; 

 s) hlasovat o jakékoli změně zeměpisného rozdělení Sekcí a hlasovat o rozpuštění 

Sekce nebo Sekcí  

 t) rozpustit Sekci 

 u) rozpustit Asociaci 

 v) rozhodnout o jakékoli záležitosti nebo činnosti sloužící cíli Asociace, která nebyla 

výslovně postoupena jinému orgánu nebo Výboru Asociace. 

Článek 20 – Složení 

20.1 Valná hromada sestává ze všech Řádných členů Asociace. Každý Řádný člen může 

jmenovat až tři (3) delegáty z řad fyzických osob, které mají Trvalé bydliště v zemi 

daného Řádného člena, aby tohoto Řádného člena na Valné hromadě zastupovali 

(dále v textu označované jako „Delegáti“). Člen Ústředního výboru nemůže být jme-

nován Delegátem za svoji zemi Řádného člena. 

 Řádný člen může toto jmenování kdykoli změnit. 

20.2 Další ustanovení týkající se složení Valné hromady, jmenování Delegátů Řádných 

členů nebo Smluvních partnerů Asociace, jejich nahrazení, pravomocech a odpověd-

nostech, stejně jako účasti třetích stran na jednáních Valné hromady mohou být ob-

sažena v Jednacím řádu Asociace. 

Článek 21 – Pravidla jednání 

21.1 Řádná Valná hromada se koná nejméně jednou za dva (2) roky v místě na území stá-

tu Člena zvoleného za hostitele řádného jednání Valné hromady, resp. Světové vý-

stavy psů podle ustanovení Článku 19.2. n) těchto Stanov. 

 Jednání Valné hromady se nebude konat ve stejný den jako Světová výstava psů 

21.2 V případě nutnosti může být kdykoli svolána mimořádná Valná hromada na místo 

podle rozhodnutí Ústředního výboru nebo na základě požadavku nejméně jedné čtvr-

tiny (1/4) Řádných členů. 

21.3 Výkonný ředitel zašle Řádným členům a Smluvním partnerům alespoň sto dvacet 

(120) dnů před datem Valné hromady písemnou pozvánku, a to elektronickou poštou 

(nebo v případě konkrétního požadavku poštou či jinou přijatelnou písemnou formou); 

Generální zasedání se nebude konat ve stejných dnech jako celosvětová výstava 

psů. 

 Pozvánka bude obsahovat místo, datum a čas jednání. 

21.4 Výkonný ředitel musí být poštou nebo elektronickou poštou informován o návrzích na 

program jednání, a to nejméně devadesát (90) kalendářních dnů před jednáním Val-
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né hromady. Následně na základě návrhů Ústředního výboru, Řádných členů a po-

vinných Komisí připraví program a předá jej ke konečnému rozhodnutí o programu 

Ústřednímu výboru. 

 Ústřední výbor se musí pro Valnou hromadu vyjádřit ke každé záležitosti nebo návrhu 

podanému Řádnými členy nebo povinnou Komisí. 

 Ústřední výbor může kdykoli vznášet návrhy a požadavky na Valnou hromadu s vý-

jimkou požadavků na změnu programu, které se řídí ustanovením posledního odstav-

ce Článku č. 21.4 těchto Stanov. 

 Návrhy na kandidáty (stávající členy nebo nové kandidáty) na funkce v Ústředním 

výboru a povinných komisích musí být Výkonnému řediteli zaslány stejným způsobem 

jako další návrhy na zařazení do programu. Kandidát pro volbu nemůže být určen 

v den jednání Valné hromady, jestliže jeho kandidatura nebyla uvedena v programu. 

 Program s příslušnými přílohami a podpůrnými dokumenty bude rozeslán elektronic-

kou poštou, (nebo v případě konkrétního požadavku poštou či jinou přijatelnou pí-

semnou formou) a bude Členům a Smluvním partnerům Asociace k dispozici na we-

bových stránkách Asociace nejméně čtyřicet pět (45) dnů před jednáním Valné hro-

mady. Program může být změněn, jestliže tři čtvrtiny (3/4) Řádných členů přítomných 

nebo zastoupených na jednání s takovou změnou budou souhlasit. 

21.5 Valná hromada zaúkoluje Ústřední výbor, aby navrhl předsedajícího jednání Valné 

hromady. 

21.6 Podle ustanovení a omezení uvedených v těchto Stanovách nebo v Jednacím řádu 

Asociace a bez předjímání Článku 20.1 těchto Stanov, se mohou jednání Valné hro-

mady zúčastnit Přidružení členové, Smluvní partneři a hosté pozvaní Prezidentem, 

Ústředním výborem nebo Valnou hromadou (dále v textu označovaní jako „Hosté 

Valné hromady“). Jednání Valné hromady se účastní členové Ústředního výboru a 

Výkonný ředitel. 

21.7 Další pravidla jednání Valné hromady mohou být uvedena v Jednacím řádu. 

Článek 22 – Hlasování a kvórum 

22.1 Hlasovací právo mají pouze Řádní členové. Každý Řádný člen má jeden (1) hlas. 

22.2 Přidružení členové, Smluvní partneři a Hosté Valné hromady pozvaní Prezidentem, 

Ústředním výborem nebo Valnou hromadou se mohou jednání zúčastnit bez hlasova-

cího práva. 

 Členové Ústředního výboru a Výkonný ředitel se jednání Valné hromady účastní bez 

hlasovacího práva. 

22.3 Každý Řádný člen může být na Valné hromadě zastoupen jiným Řádným členem a to 

na základě oficiální plné moci, která bude zaslána zastupovanou Národní kynologic-

kou organizací Výkonnému řediteli nejméně sedm (7) kalendářních dnů (SEČ) před 
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datem jednání Valné hromady. Každý Řádný člen může zastupovat pouze jednoho 

(1) dalšího Řádného člena. 

 Jako výjimka z ustanovení předchozího odstavce může Delegát Řádného člena nebo 

třetí strana jednat jménem neomezeného počtu Řádných členů na základě písemné 

plné moci, jestliže belgické právo vyžaduje, aby rozhodnutí Valné hromady bylo ově-

řeno notářským zápisem. 

22.4 Valná hromada je považována za platnou a usnášeníschopnou bez ohledu na počet 

na jednání přítomných nebo zastoupených Řádných členů. 

22.5 Jestliže tyto Stanovy nebo Zákon z 27. června 1921 nevyžadují jinou většinu, rozhod-

nutí o návrzích musí Valná hromada přijmout prostou většinou hlasů Řádných členů 

přítomných nebo zastoupených na jednání. Nehlasování, prázdné nebo neplatné hla-

sy se pro výpočet většiny neuvažují. 

22.6 S výjimkou případů, kdy Valná hromada rozhodne jinak, se volba kandidátů do funkcí 

koná tajným hlasováním. 

 Kandidáti s absolutní většinou hlasů Řádných členů přítomných nebo zastoupených 

na jednání jsou zvolení v pořadí podle počtu hlasů, které obdrželi. Nehlasování, 

prázdné nebo neplatné hlasy se pro výpočet absolutní většiny neuvažují. 

 Jestliže bude podle principu absolutní většiny zvolen nedostatečný počet kandidátů, 

bude se konat neprodleně konat druhé kolo. Počet potřebných kandidátů bude zvolen 

podle počtu hlasů, které získali podle principu absolutní většiny. Nehlasování, prázd-

né nebo neplatné hlasy se pro výpočet absolutní většiny neuvažují. 

 Další pravidla pro volby kandidátů mohou být stanoveny v postupu popsaném v Jed-

nacím řádu. 

22.7 Hlasování může probíhat zdvižením ruky, jako tajná volba nebo elektronickým způso-

bem v místě jednání. Tajné hlasování se používá pro volbu kandidátů podle Článku 

22.6 těchto Stanov, pro volbu příslušných Členů za pořadatele Světových výstav psů 

na následujících pět (5) roků, pro hlasování o citlivých otázkách a ve všech dalších 

případech, kdy o to požádá alespoň jedna třetina (1/3) Řádných členů přítomných na 

jednání Valné hromady. 

 Hlasování elektronickým způsobem na místě nemůže být použito pro volbu kandidá-

tů. 

22.8 V naléhavých případech na základě žádosti Ústředního výboru nebo v případech 

schválených Valnou hromadou může být použita písemná rozhodovací procedura, 

v níž Valná hromada může hlasovat bez fyzické přítomnosti, tj. prostřednictvím faxu, 

elektronické pošty nebo výměnou dopisů. 

 Výzva k písemnému hlasování bude zaslána společně s textem návrhu a všemi pod-

půrnými dokumenty k rozhodovacímu procesu popsanému v Článku č. 21.4 těchto 

Stanov všem Řádným členům nejméně třicet (30) dnů před uzávěrkou hlasování. 
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 O Řádném členovi, který do vypršení dané lhůty nezašle Prezidentovi odpověď ani 

komentář, se má za to, že nehlasuje. 

 Každý Řádný člen může v průběhu písemného hlasování požadovat, aby o návrhu 

bylo rozhodnuto na řádném jednání Valné hromady. Jestliže takový požadavek vzne-

se alespoň jedna čtvrtina (1/4) Řádných členů, bude tato otázka zařazena na pro-

gram následující Valné hromady svolané v souladu s Články č. 21.3 a 21.4 těchto 

Stanov. 

 Požadavky na většinu a kvórum i veškerá další pravidla hlasování uvedená v této 

části Stanov platí podle situace. 

Článek 23 – Zápis z jednání 

23.1 Zápis z jednání Valné hromady včetně záznamu o všech rozhodnutích Valné hroma-

dy budou zpracovány v odpovědnosti (a podepsány) osobou předsedající jednání 

Valné hromady a jmenovaným Sekretářem. 

 Kopie zápisu ve čtyřech (4) pracovních jazycích Asociace budou zaslány všem Čle-

nům a Smluvním partnerům poštou, elektronickou poštou nebo jiným komunikačním 

prostředkem do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od jednání. 

23.2 Originál zápisu z Valné hromady musí být vložen do zvláštního fyzického nebo elek-

tronického registru, podepsán Prezidentem a Sekretářem a uložen v Hlavní kanceláři 

Asociace, kde musí být přístupný k nahlédnutí pro všechny Členy a Smluvní partnery. 

23.3 Další ustanovení týkající se rozhodovacího procesu, hlasování na Valné hromadě i 

zápisu z jednání mohou být stanoveny v postupu popsaném v Jednacím řádu. 

Článek 24 – Změny Stanov a Jednacího řádu 

24.1 Jakýkoli návrh měnící tyto Stanovy nebo Jednací řád musí být vznesen Ústředním 

výborem nebo Řádným členem Asociace. 

24.2 Valná hromada se považuje za usnášeníschopnou a má kvórum pro řešení změny 

Stanov nebo Jednacího řádu, jestliže jsou na jednání přítomny nebo zastoupeny ale-

spoň dvě třetiny (2/3) Řádný členů. 

 Není-li tohoto kvóra na daném jednání Valné hromady dosaženo, bude svoláno další 

jednání Valné hromady ke stejnému účelu, které může s konečnou platností o návrhu 

rozhodnout, stejnou většinou hlasů, která je uvedena v Článku č. 24.3 těchto Stanov 

bez ohledu na počet Řádných členů přítomných nebo zastoupených na jednání, a to 

nejdříve jeden (1) měsíc po konání prvního jednání Valné hromady. 

24.3 Bez ohledu na jiný možný výklad zákona, rozhodnutí týkající se změny Stanov nebo 

Jednacího řádu musí být přijato dvoutřetinovou (2/3) většinou hlasů Řádných členů 

přítomných nebo zastoupených na jednání. 
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 Jestliže se změna Stanov týká jednoho z cílů Asociace uvedených v Článku č. 3.1. a), 

resp. 3.1.b) těchto Stanov, rozhodnutí musí být přijato tříčtvrtinovou (3/4) většinou 

Řádných členů přítomných nebo zastoupených na jednání. 

 Neodevzdané, prázdné nebo neplatné hlasy se pro určení většiny neuvažují. 

24.4 Změny Stanov nabudou účinnosti okamžikem, kdy budou splněny podmínky zveřej-

nění a schválení podle Zákona ze dne 27. června 1921. 

ČÁST 4.2 – ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 

Článek 25 - Pravomoci 

Ústřední výbor má všechny pravomoci, které na něj byly výslovně převedeny zákonem nebo 

těmito Stanovami, tj. veškeré pravomoci pro řízení a správu Asociace podle platných zákonů, 

těchto Stanov a rozhodnutí Valné hromady. 

Pravomoci Ústředního výboru zejména, ale nejen, obsahují: 

 a) dosahovat cíle stanovené v těchto Stanovách 

 b) uplatňovat rozhodnutí Valné hromady 

 c) zajistit, že jsou dodržována Pravidla řízení FCI 

 d) zajistit, že jsou plněny právní a finanční požadavky, včetně účetních, zejména 

zpracovat a Valné hromadě předložit ke schválení plán činnosti a rozpočet (včetně 

jeho změn) pro následující dva (2) finanční roky, finanční zprávu a zprávu o čin-

nosti, zprávu Ústředního výboru a účetní uzávěrku za dva (2) předchozí finanční 

roky; 

 e) ověřit a uhradit nezbytné a povinné výdaje, které nejsou výslovně uvedeny ve 

schváleném rozpočtu Asociace pro daný finanční rok a předložit je ke schválení 

následující Valné hromadě; 

 f) ustanovit dočasné Komise a Pracovní skupiny, schválit plán a rozpis práce Komisí, 

dočasných Komisí a Pracovních skupin a přidělit jim konkrétní úkoly; 

 g) schválit veškeré zvláštní směrnice navržené Komisemi; 

 h) dočasně schválit nová plemena a jejich příslušné standardy; 

 i) schválit změny standardů; 

 j) vyhlašovat akce; 

 k) zpracovat a vést v aktuálním stavu seznam výstavních a pracovních rozhodčích; 

 l) zpracovat a vést v aktuální stavu mezinárodní adresář názvů chovů; 

 m) vést komunikaci s médii a propagaci; 

 n) vybrat a jmenovat Výkonného ředitele, stejně jako jej uvolnit z funkce 

 o) rozhodnout o odvolání jednoho ze svých členů podle ustanovení Článku č. 27.1 

odstavec 2 těchto Stanov; 
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 p) zvolit ze členů Ústředního výboru zvolených Valnou hromadou Viceprezidenta a 

Pokladníka a rozhodnout o rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy Ústředního výbo-

ru; 

 q) čestným způsobem řešit jakýkoli problém mezi Členy, Smluvními partnery, Sek-

cemi nebo členy Komisí na jedné straně a Asociací na straně druhé, a vystupovat 

ve funkci Orgánu pro řešení sporů v souladu s Hlavami VII A VIII těchto Stanov. 

 r) přijímat rozhodnutí o mezinárodních výstavách, soutěžích, zkouškách a titulech a 

po předchozí konzultaci s pořadateli akcí přijímat konečná rozhodnutí v případech 

nejistoty nebo sporu 

 s) rozhodovat o přijetí Partnerů a o sankcích vůči nebo vyloučení Smluvního partne-

ra, uzavřít, změnit nebo ukončit Smlouvu o partnerství nebo zvláštní Smlouvu o 

spolupráci se Smluvním partnerem nebo Spolupracujícím partnerem; 

 t) stanovit částky veškerých odměn 

 u) činit nebo podporovat právní kroky jménem Asociace 

 v) dočasně suspendovat Členské nebo Partnerská práva v souladu s ustanovením 

Článku č. 14.1 těchto Stanov. 

 w) kdykoli předkládat Valné hromadě návrhy nebo požadavky, s výjimkou požadavků 

na změnu programu; 

 x) sdělovat Valné hromadě názor na jakoukoli záležitost nebo návrh vznesený Řád-

ným členem nebo Povinnou komisí; 

 y) s konečnou platností rozhodnout a programu Valné hromady. 

25.2 Ústřední výbor může delegovat konkrétní řídicí nebo reprezentační pravomoci Asoci-

ace na jednoho (1) nebo více členů Ústředního výboru, na Výkonný výbor, Výkonné-

ho ředitele, Prezidenta nebo třetí stranu. V takovém případě je nutno specifikovat 

rozsah delegovaných pravomocí a časové omezení takového mandátu. 

25.3 Bez předjímání Článku 25.2 těchto Stanov Ústřední výbor deleguje pravomoci každo-

denního řízení Asociace, včetně oprávnění podepisovat jménem Asociace a pravo-

moci reprezentovat v souvislosti s takovým každodenním řízením, na Výkonného ře-

ditele nebo jednoho (1) člena Ústředního výboru. 

 Každodenní řízení má za úkol zajistit provozní implementaci, výkon a dosažení roz-

hodnutí přijatých Ústředním výborem. Pokrývá všechny kroky, které jsou vedeny nut-

ností denní činnosti Asociace a které vzhledem k své míře důležitosti a požadavku na 

okamžité řešení nezakládají důvod k zásahu Ústředního výboru. 

 Další podrobnosti týkající se pravomocí a delegování pravomocí Ústředního výboru 

mohou být uvedeny v Jednacím řádu. 

Článek 26 – Složení 

26.1 Ústřední výbor se skládá z nejméně a nejvýše devíti (9) členů. Šest (6) členů Ústřed-

ního výboru včetně Prezidenta, voli Valná hromada. 
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 Navíc je Valná hromada povinna formálně jmenovat za členy Ústředního výboru Zá-

stupce Sekcí z jednotlivých Sekcí navržené Valnou hromadou příslušné sekce, jak je 

uvedené v Článku č. 17.2 těchto Stanov. 

 Bez předjímání posledního odstavce Článku č. 26.1 těchto Stanov, bude-li do Ústřed-

ního výboru navržen nový Zástupce Sekce, potom bude mít dočasně všechna práva 

člena Ústředního výboru, a to od data prvního jednání Ústředního výboru následují-

cím po jeho jmenování příslušnou Valnou hromadou Sekce, a to až do nejbližšího 

jednání Valné hromady Asociace, která jej ve funkci potvrdí. 

 Za Zástupce Sekce může být jmenována, resp. za kandidáta za člena Ústředního vý-

boru může být navržena pouze fyzická osoba. 

 Navržení Zástupci Sekcí, resp. kandidáti na volbu musí mít své trvalé bydliště v zemi 

Řádného člena Asociace, který je navrhuje a podporuje. Pouze jedna (1) fyzická oso-

ba za každého Řádného člena Asociace se může stát členem Ústředního výboru. To-

to pravidlo se týká členů Ústředního výboru volených Valnou hromadou a Zástupců 

Sekcí navrhovaných Sekcemi. 

 Zástupce Sekce v Ústředním výboru nemůže současně kandidovat na funkci člena 

Ústředního výboru voleného Valnou hromadou. 

 Noví kandidáti i stávající členové Ústředního výboru mohou být do funkce 

v Ústředním výboru zvoleni Valnou hromadou pouze tehdy, pokud je podporuje země 

Řádného člena, ve které mají své trvalé bydliště. 

26.3 Valná hromada volí členy Ústředního výboru z navržených kandidátů podle rotačního 

systému popsaného v Článku č. 26.3, odstavec 2 těchto Stanov, a jmenuje navržené 

Zástupce sekcí na čtyřleté období. 

 Valná hromada voli každé dva (2) roky tři (3) členy Ústředního výboru. Každé dva (2) 

roky volí Valná hromada Prezidenta asociace. Bez předjímání ustanovení posledního 

odstavce Článku č. 26.1 těchto Stanov, každý člen Ústředního výboru a Prezident vy-

konávají svoji funkci od prvního jednání Ústředního výboru následujícím po Valné 

hromadě, na které byli zvolení, resp. jmenování. 

26.4 Další ustanovení týkající se složení Ústředního výboru, návrhu Zástupců Sekcí, kan-

didátů voleb a jmenování za členy Ústředního výboru mohou být uvedeny v Jednacím 

Článek 27 – Ukončení členství v Ústředním výboru 

27.1 Funkční období člena Ústředního výboru skončí (i) úmrtím, odstoupením nebo právní 

diskvalifikací člena Ústředního výboru, (ii) odvoláním Valnou hromadou nebo (iii) vy-

pršením funkčního období. 

 Jestliže člen Ústředního výboru vážně porušuje Řídicí pravidla FCI nebo porušuje 

právní předpisy nebo veřejný pořádek může být odvolán. Ústřední výbor má pravo-

moc suspendovat takového člena Ústředního výboru dokud Valná hromada neroz-

hodne o jeho odvolání. 
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 Odvolání Ústředního výboru jak celku nebo člena Ústředního výboru před vypršením 

jeho funkčního období Valnou hromadou vyžaduje dvoutřetinovou (2/3) většinu hlasů 

Řádných členů přítomných nebo zastoupených na jednání. 

 Člen Ústředního výboru, jehož odvolání je navrženo má právo být vyslyšen. Valná 

hromada může v případě nutnosti vyslechnout jakoukoli dotčenou třetí stranu. Členo-

vé Ústředního výboru mohou ze své funkce kdykoli odstoupit formálním písemným 

vzdáním se funkce předaným Hlavní kanceláři Asociace. 

27.2 Uvolní-li se místo v Ústředním výboru, zůstane složení Ústředního výboru beze změ-

ny až do následujícího jednání Valné hromady, na němž bude v pravomoci Valné 

hromady zvolit nebo jmenovat nového člena Ústředního výboru pro zbývající funkční 

období jeho předchůdce podle Článků č. 26.1, 26.2 a 26.3 těchto Stanov. 

Článek 28 – Odměny 

29.1 Všechny funkce v Ústředním výboru jsou vykonávány na dobrovolném základě. 

S výjimkou jiných rozhodnutí Valné hromady nebo ustanovení těchto Stanov členové 

Ústředního výboru nemají národ na obdržení žádné odměny ani náhrady za svoji čin-

nost. 

Článek 29 – Pravidla jednání 

29.1 Ústřední výbor se schází nejméně dvakrát za rok a tak často, jak se uzná za nezbyt-

né na základě požadavku Prezidenta, většiny členů Ústředního výboru nebo Výkon-

ného výboru. 

 Pozvánku na jednání Ústředního výboru rozesílá písemně poštou nebo elektronickou 

poštou Výkonný ředitel jménem Prezidenta tak, aby ji každý člen Ústředního výboru 

obdržel nejméně třicet (30) kalendářních dnů před jednáním. Poznámka obsahuje 

návrh programu připravený Výkonným výborem, datum, čas a místo jednání a dále 

podpůrné dokumenty. 

 Členové Ústředního výboru mají právo navrhovat položky programu nejpozději sedm 

(7) kalendářních dnů před jednáním. Program jednání Ústřední výbor na začátku 

každého jednání. 

29.2 Jednání Ústředního výboru předsedá Prezident, nebo v případě jeho nepřítomnosti, 

Viceprezident. 

29.3 Podle ustanovení a omezení uvedených v těchto Stanovách nebo v Jednacím řádu 

Asociace a bez předjímání Článku 26.1 těchto Stanov, se mohou jednání Ústředního 

výboru zúčastnit Členové, Smluvní partneři, odborníci a hosté pozvaní Prezidentem 

nebo Ústředním výborem (dále v textu označovaní jako „Hosté Ústředního výbo-

ru“). 

 Jednání Ústředního výboru se účastní Výkonný ředitel. 
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 V případě nutnosti se jednání Ústředního výboru může zúčastnit personál Hlavní 

kanceláře. 

 Jednání Ústředního výboru se může konat ve fyzickém zařízení nebo bez fyzického 

zařízení označeného jako místo jednání. Členové Ústředního výboru, Výkonný ředitel 

a případně Členové, Smluvní partneři, odborníci, Hosté Ústředního výboru nebo per-

sonál Hlavní kanceláře se mohou jednání zúčastnit osobně. 

 Mohou se rovněž zúčastnit jednání prostřednictvím konferenčního hovoru, videokon-

ference, webové konference nebo jiného elektronického média, které nabízí možnost 

členům Ústředního výboru, Členům, Smluvním partnerům, odborníkům, Hostům 

Ústředního výboru, Výkonnému řediteli, pracovníkům účast na jednání tak, (i) aby se 

slyšeli navzájem v daném čase, (ii) mohli mezi sebou hovořit a (iii) pokud se týká čle-

nů Ústředního výboru, jednoznačně hlasovat, ačkoli ne současně, o položkách pro-

gramu. Kterýkoli člen Ústředního výboru, Člen, Smluvní partner, odborník, Host 

Ústředního výboru, Výkonný ředitel nebo pracovník účastnící se jednání se považuje 

za přítomného na takovém jednání. 

29.4 Další pravidla jednání Ústředního výboru mohou být uvedena v Jednacím řádu. 

Článek 30 – Hlasování a kvórum 

30.1 Každý Člen Ústředního výboru má jeden (1) hlas. 

30.2 Hosté Ústředního výboru se mohou jednání Ústředního výboru zúčastnit bez hlaso-

vacího práva. 

 Výkonný ředitel se jednání Ústředního výboru účastní bez hlasovacího práva. 

30.3 Jednání Ústředního výboru je považováno za platné a usnášeníschopné, jestliže se 

je na něm přítomno, nebo se jej účastní vzdáleně, alespoň sedm (7) členů Ústředního 

výboru. 

30.4 Ústřední výbor přijímá svá rozhodnutí absolutní většinou hlasů Členů Ústředního vý-

boru přítomných nebo vzdáleně se účastnících jednání. 

 Nehlasování, prázdné nebo neplatné hlasy se pro výpočet absolutní většiny neuvažu-

jí. 

 V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas Prezidenta nebo jeho zástupce. 

30.5 Hlasování může probíhat zdvižením ruky, jako tajná volba nebo elektronickým způso-

bem v reálném čase. Tajné hlasování se používá pro volbu kandidátů, pro hlasování 

o citlivých otázkách a ve všech dalších případech, kdy o to požádají alespoň dva (2) 

Členové Ústředního výboru. 

30.6 Na základě žádosti Prezidenta, Výkonného ředitele nebo v případech schválených 

Ústředním výborem může být použita písemná rozhodovací procedura, v níž Ústřední 

výbor může hlasovat bez fyzické přítomnosti, tj. prostřednictvím faxu, elektronické 

pošty nebo výměnou dopisů. 
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 Výzva k písemnému hlasování bude zaslána společně s textem návrhu a všemi pod-

půrnými dokumenty k rozhodovacímu procesu popsanému v Článku č. 29.1 těchto 

Stanov všem Členům Ústředního výboru nejméně sedm (7) dnů před uzávěrkou hla-

sování. O Členovi Ústředního výboru, který do vypršení dané lhůty nezašle Preziden-

tovi odpověď ani komentář, se má za to, že hlasuje pro v rozsahu povoleném záko-

nem a za předpokladu, že toto ustanovení je jasně uvedeno v postupu. 

30.7  Další ustanovení pro rozhodovací proces, hlasovací práva a pravidla většiny Ústřed-

ního výboru mohou být uvedena v Jednacím řádu. 

Článek 31 – Zápis z jednání 

31.1 Zápis z jednání Ústředního výboru bude podepsán Prezidentem a Výkonným ředite-

lem. 

 Zápis bude zaslán všem Členům Ústředního výboru elektronickou poštou do patnácti 

(15) kalendářních dnů od jednání k formálnímu a konečnému schválení. 

31.2 Originál zápisu z jednání Ústředního výboru musí být vložen do zvláštního fyzického 

nebo elektronického registru, podepsán Prezidentem a Výkonným ředitelem a uložen 

v Hlavní kanceláři Asociace, kde musí být přístupný k nahlédnutí pro všechny Členy 

Ústředního výboru. 

31.3 Rozhodnutí přijatá Ústředním výborem budou Členům a Smluvním partnerům sděle-

na prostřednictvím oběžníku nejpozději třicet (30) dnů od jednání. 

31.4 Další ustanovení týkající se záznamu, konečného schválení zápisu z jednání Ústřed-

ního výboru a jejich předávání členům Ústředního výboru mohou být podrobně 

popsány v Jednacím řádu. 

ČÁST 4.3 – VÝKONNÝ VÝBOR 

Článek 25 - Pravomoci 

32.1 Pod dohledem Ústředního výboru může Výkonný výbor přijmout veškerá rozhodnutí 

týkající se provozu a záležitostí Asociace z pohledu implementace rozhodnutí 

Ústředního výboru, s výjimku pravomocí které byly (i) výslovně převedeny Zákonem 

z 27. června 1921 nebo těmito Stanovami na Ústřední výbor nebo (ii) delegovány na 

Výkonného ředitele Asociace. 

32.2 Podle výše uvedeného a v souladu s ustanovením těchto Stanov a bez omezení vše-

obecnosti předchozího, má Výkonný výbor kromě jiného následující pravomoci: 

 a) přijímat veškerá rozhodnutí o naléhavých otázkách, která nemohou být odložena 

na následující jednání Ústředního výboru 

 b) připravit jednání Ústředního výboru 

 c) vyzvat Prezidenta nebo člena Komise k účasti na jednání za účelem projednání 

relevantních činností nebo financí; 
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 d) řešit jakýkoli spor mezi Členy, Smluvními partnery, nebo členy povinných Komisí 

na jedné straně a Asociací na straně druhé; 

 e) čestným způsobem řešit jakýkoli problém mezi dvěma (2) nebo více Členy, 

Smluvními partnery, nebo se třetími stranami Asociace, a v případě potřeby zahájit 

jednání podle Postupů FCI pro řešení sporů před Ústředním výborem, jak je sta-

noveno v Článku č. 47 těchto Stanov. 

 f) určit a Valné hromadě předložit ke schválení jakoukoli změnu částky záruky, která 

má být složena v rámci Postupů FCI pro řešení sporů podle Článku č. 47.10, odst. 

1 těchto Stanov. 

32.3 Viceprezident asistuje a zastupuje Prezidenta v případě jeho nepřítomnosti na Valné 

hro jinde. 

32.4 Pokladník dohlíží na finanční a ekonomické záležitosti FCI vymáhá rozhodnutí přijatá 

Výkonným a Ústředním výborem. Pokladník odpovídá za: 

 a) všeobecný finanční přehled o Asociaci; 

 b) dohled na finančním plánováním a tvorbou rozpočtu; 

 c) výkazy pro Ústřední výbor a Valnou hromadu o výše uvedených otázkách; a 

 d) nástin aktuální finanční situace Asociace. 

Článek 33 – Složení 

33.1 Výkonný výbor je výborem Ústředního výboru a sestává z Prezidenta, Viceprezidenta 

a Pokladníka. 

33.2 Prezident je volen Valnou hromadou v souladu s Článkem č. 37.1 těchto Stanov. 

 Na prvním jednání Ústředního výboru následujícím po řádné Valné hromadě, na níž 

jsou voleni členové Ústředního výboru podle článku č. 26.3 těchto Stanov, zvolí 

Ústřední výbor dva členy do funkcí Viceprezidenta a Pokladníka. 

 Zástupci Sekcí se nemohou stát členy Výkonného výboru. 

 Členové Výkonného výboru jsou voleni Ústředním výborem na dvouleté období. 

 Bez předjímání Článku č. 33.3 těchto Stanov trvá funkční období členů Výkonného 

výboru do jejich odstoupení z funkce nebo do okamžiku, kdy Ústřední výbor zvolí je-

jich nástupce. 

33.3 Funkční období člena Výkonného výboru skončí (i) úmrtím, odstoupením nebo právní 

diskvalifikací člena Výkonného výboru, (ii) odvoláním Ústředním výborem, (iii) odvo-

láním Valnou hromadou, nebo (iv) vypršením funkčního období. 

 Odvolání Výkonného výboru jak celku nebo člena Výkonného výboru před vypršením 

jeho funkčního období Ústředním výborem vyžaduje absolutní většinu hlasů členů 

Ústředního výboru přítomných nebo zastoupených na jednání. 

 Členové Výkonného výboru mohou ze své funkce kdykoli odstoupit formálním písem-

ným vzdáním se funkce předaným Hlavní kanceláři Asociace. 
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 Uvolní-li se ve Výkonném výboru jiné místo, než funkce Prezidenta, má Ústřední vý-

bor pravomoc zvolit z volitelných členů Ústředního výboru jiného člena Výkonného 

výboru pro zbývající funkční období jeho předchůdce, aby bylo vzniklé prázdné místo 

zaplněno. 

 33.4 Nerozhodne-li Valná hromada výslovně jinak, nebo nestanoví-li tak platné Stanovy, 

nemají členové Výkonného výboru nárok na žádnou odměnu. 

Článek 34 – Pravidla jednání 

34.1 Výkonný výbor se schází podle potřeby. 

  Pozvánku na jednání Výkonného výboru rozesílá písemně poštou nebo elektronickou 

poštou Výkonný ředitel jménem Prezidenta tak, aby ji každý člen Výkonného výboru 

obdržel nejméně třicet (30) kalendářních dnů před jednáním. Poznámka obsahuje 

návrh programu připravený Prezidentem, datum, čas a místo jednání a dále podpůrné 

dokumenty. 

 Členové Výkonného výboru mají právo doplnit položky programu při zahájení jednání. 

34.2 Jednání Ústředního výboru předsedá Prezident, nebo v případě jeho nepřítomnosti, 

Viceprezident. 

34.3 Podle ustanovení a omezení uvedených v těchto Stanovách nebo v Jednacím řádu 

Asociace a bez předjímání Článku 33.1 těchto Stanov, se mohou jednání Výkonného 

výboru zúčastnit Členové, Smluvní partneři, odborníci a hosté pozvaní Prezidentem 

nebo Výkonným výborem (dále v textu označovaní jako „Hosté Výkonného výbo-

ru“). 

 Jednání Výkonného výboru se účastní Výkonný ředitel. 

 V případě nutnosti se jednání Výkonného výboru může zúčastnit personál Hlavní 

kanceláře. 

 Jednání Výkonného výboru se může konat ve fyzickém zařízení nebo bez fyzického 

zařízení označeného jako místo jednání. Členové Výkonného výboru, Výkonný ředitel 

a případně Hosté Ústředního výboru nebo personál Hlavní kanceláře se mohou jed-

nání zúčastnit osobně. Mohou se rovněž zúčastnit jednání prostřednictvím konfe-

renčního hovoru, videokonference, webové konference nebo jiného elektronického 

média, které nabízí možnost členům Výkonného výboru, Výkonnému řediteli, Hostům 

Výkonného výboru, pracovníkům účast na jednání tak, (i) aby se slyšeli navzájem 

v daném čase, (ii) mohli mezi sebou hovořit a (iii) pokud se týká členů Výkonného vý-

boru, jednoznačně hlasovat, ačkoli ne současně, o položkách programu. Kterýkoli 

člen Výkonného výboru, Host Výkonného výboru, Výkonný ředitel nebo pracovník 

účastnící se jednání se považuje za přítomného na takovém jednání. 

34.4 Další ustanovení týkající se složení, rozdělení úkolů ve Výkonném výboru a pravidel 

jednání Výkonného výboru mohou být uvedena v Jednacím řádu. 
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Článek 35 – Hlasování a kvórum 

35.1 Každý Člen Výkonného výboru má jeden (1) hlas. 

35.2 Hosté Výkonného výboru se mohou jednání Výkonného výboru zúčastnit bez hlaso-

vacího práva. 

 Výkonný ředitel se jednání Výkonného výboru účastní bez hlasovacího práva. 

35.3 Jednání Výkonného výboru je považováno za platné a usnášeníschopné, jestliže se 

je na něm přítomno, nebo se jej účastní vzdáleně, alespoň dva (2) členové Výkonné-

ho výboru. 

35.4 Výkonný výbor přijímá svá rozhodnutí absolutní většinou hlasů Členů Výkonného vý-

boru přítomných nebo vzdáleně se účastnících jednání . 

 Nehlasování, prázdné nebo neplatné hlasy se pro výpočet absolutní většiny neuvažu-

jí. 

 V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas Prezidenta nebo jeho zástupce. 

35.5 Ustanovení uvedená v Článcích 30.5 až 30.7 těchto Stanov pro jednání Ústředního 

výboru platí obdobně pro jednání Výkonného výboru. 

30.6  Další ustanovení pro rozhodovací proces, hlasovací práva, kvórum a pravidla většiny 

Výkonného výboru mohou být uvedena v Jednacím řádu. 

Článek 36 – Zápis z jednání 

36.1 Zápis z jednání Výkonného výboru podepsán Prezidentem a Výkonným ředitelem. 

 Zápis bude zaslán všem Členům Výkonného výboru elektronickou poštou do čtrnácti 

(14) kalendářních dnů od jednání k formálnímu a konečnému schválení. 

 Kopie zápisu bude zpřístupněna všem členům Ústředního výboru nejpozději do sed-

mi (7) dnů od jeho formálního a konečného schválení Výkonným výborem. 

36.2 Originál zápisu z jednání Výkonného výboru musí být vložen do zvláštního fyzického 

nebo elektronického registru, podepsán Prezidentem a Výkonným ředitelem a uložen 

v Hlavní kanceláři Asociace. 

36.3 Další ustanovení týkající se záznamu, konečného schválení zápisu z jednání Výkon-

ného výboru a jejich předávání členům Ústředního výboru mohou být podrobně 

popsány v Jednacím řádu. 

ČÁST 4.4 – PREZIDENT 

Článek 37 - Prezident 

37.1 Valná hromada volí ze volených členů Ústředního výboru tajným hlasováním Prezi-

denta na dobu dvou (2) roků podle Článků č. 26.1 a 26.3 těchto Stanov. 

37.2 Mandát Prezidenta skončí v souladu s Článkem č. 27.1 těchto Stanov. 

37.3 Jestliže se funkce Prezidenta uvolní, zvolí Ústřední výbor Viceprezidenta, který bude 

úřadujícím Prezidentem do následující Valné hromady. 
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37.4 Prezident je právním zástupcem Asociace. Bude odpovědný za celkové řízení 

Ústředního výboru a Výkonného výboru, a že Výkonný výbor bude vykonávat své po-

vinnosti stanovené v Článcích č. 25 a 32 těchto Stanov. 

ČÁST 4.5 – VÝKONNÝ ŘEDITEL 

Článek 38 – Výkonný ředitel 

38.1 Výkonný ředitel je generálním ředitelem (Chief Executive Officer) Hlavní kanceláře. 

Je zaměstnancem Asociace a je Ústředním výborem zvolen a jmenován na neurčitou 

dobu. 

38.2 Mandát Výkonného ředitele skončí jeho úmrtím, odstoupením nebo právní diskvalifi-

kací Výkonného ředitele nebo odvoláním Výkonného ředitele Ústředním výborem. 

38.3 Výkonný ředitel může ze své funkce kdykoli odstoupit formálním písemným vzdáním 

se funkce předaným Prezidentovi v Hlavní kanceláři Asociace. 

38.4 Jestliže Výkonný ředitel z jím neovlivnitelných příčin nemůže svoji funkci vykonávat 

po dobu delší než třicet (30) po sobě jdoucích dnů, převezme pravomoci pro každo-

denní řízení Ústřední výbor a může jmenovat Dočasného ředitele, který bude vyko-

návat každodenní činnosti – pokud možno na doporučení Výkonného ředitele – do 

doby, než se Výkonný ředitel znovu ujme své funkce. 

38.5 Výkonný ředitel zajišťuje provozní implementaci a výkon rozhodnutí přijatých Valnou 

hromadou a Ústředním výborem. 

 Výkonný ředitel je odpovědný za (i) každodenní správu Asociace formálně delegova-

nou na jeho osobu Ústředním výborem podle Článku č. 25.3 těchto Stanov a (ii) za 

veškeré jiné konkrétní řídicí a reprezentativní povinnosti nad rámec uvedeného kaž-

dodenního řízení související s právními kroky nebo právními úkony včetně těch, které 

na něj převedla Asociace podle Článku č. 25.2 těchto Stanov. 

 Kromě jiného bude podle pokynů od Prezidenta odpovídat za: 

 a) řádnou správu a dohled nad účty Asociace; 

 b) pořízení zápisu z jednání Valné hromady, Výkonného a Ústředního výboru; 

 c) zpracování korespondence FCI; 

 d) udržování vztahů se Sekcemi, Členy, Výbory a Komisemi; 

 e) organizaci Hlavní kanceláře; 

 f) přijímání a propouštění pracovníků Hlavní kanceláře; 

 g) předkládání Valného hromadě zprávy o činnostech Hlavní kanceláře a statistik 

hlavních parametrů. 

38.6 Výkonný ředitel bude oprávněn převést ve své odpovědnosti jednu (1) nebo více na 

něj delegovaných pravomocí týkajících se každodenního řízení nebo v rámci konkrét-

ního řízení či reprezentace přesahujících uvedený rozsah každodenního řízení v me-
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zích omezení uvedených v těchto Stanovách, Jednacím řádu nebo příslušném zpl-

nomocnění na jiné pracovníky nebo na třetí strany. 

38.7 Výkonný ředitel je podřízen Ústřednímu výboru a podává mu hlášení o práci a činnos-

tech vykonávaných jím a Hlavní kanceláří. 

38.8 Bez předjímání Článku č. 43 těchto Stanov zastupuje Výkonný ředitel Asociaci vůči 

třetím stranám samostatně v mezích každodenního řízení Asociace. 

38.9 Další ustanovení týkající se jmenování, odvolání, pravomocí, odpovědnosti, převede-

ní pravomocí, práv a povinností Výkonného ředitele mohou být uvedeny v Jednacím 

řádu. 

ČÁST 4.6 – HLAVNÍ KANCELÁŘ 

Článek 39 – Hlavní kancelář 

39.1 Po vedením a řízením Výkonného ředitele podporuje Hlavní kancelář Ústřední výbor, 

Výkonný výbor a Valnou hromadu administrativní každodenní správou Asociace a 

odpovídá za plnění administrativních úkolů Asociace. 

39.2 Další ustanovení týkající se pravomocí a funkce Hlavní kanceláře Asociace mohou 

být uvedeny v Jednacím řádu. 

ČÁST 4.7 – KOMISE 

Článek 40 – Všeobecná ustanovení 

40.1 Valná hromada ustanovuje povinné a nepovinné Komise pro poradní účely (dále 

v textu jsou souhrnně označovány jako „Komise“). 

40.2 Komise odpovídají Ústřednímu výboru a musí předkládat zprávy o své činnosti. 

40.3 Ústřední výbor může určit úkoly pro povinné Komise. 

40.4 Každá Komise může využívat podporu nejvýše dvou (2) odborníků v případech, kdy 

praktická podstata řešených problémů takovou podporu vyžaduje. 

40.5 Výkonný ředitel předá zápisy z jednání Komisí a další písemné zprávy výhradně (i) 

Členům Komise a Členovi nebo Smluvnímu partnerovi, kterým byl Člen Komise jme-

nován a také (ii) Ústřednímu výboru, a to nejpozději do osmi (8) týdnů od jednání. 

 Návrhy Ústřednímu výboru budou zasílány odděleně od zápisu. 

40.6 Veškeré zápisy z jednání komisí musí být zaslány Členům a Smluvním partnerům co 

nejdříve po tom, co budou okomentovány, resp. opřipomínkovány, Ústředním výbo-

rem. 

40.7 Všeobecná ustanovení uvedená v Článcích č. 40.2 až 40.6 těchto Stanov neplatí pro 

Disciplinární a arbitrážní komisi. 

Článek 41 – Povinné komise 

41.1 Asociace má následující povinné komise: 

 1. Vědeckou komisi 
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 2. Komisi pro standardy 

 3. Disciplinární a arbitrážní komisi 

 Tyto tři (3) povinné komise jsou tvořeny nejvýše šesti (6) Členy komise, které všechny 

volí Valná hromada. Členové povinných komisí nemohou být současně členy Ústřed-

ního výboru. Z každého státu, jehož národní kynologická organizace je Řádným čle-

nem Asociace, může být členem povinné komise pouze jedna (1) osoba. Fyzická 

osoba může být členem pouze jedné (1) Povinné komise. 

 Národní kynologická organizace může za Člena povinné komise navrhnout pouze 

osobu, která má trvalé bydliště v zemi dané Národní kynologické organizace. 

 Noví kandidáti i stávající Členové komisí mohou být zvoleni pouze tehdy, jestliže je 

podporuje jejich Národní kynologická organizace. 

 Kandidáti jsou voleni na období čtyř (4) let. 

 41.2 V případě úmrtí, trvalé neschopnosti nebo jiného vážného důvodu, který Členovi po-

vinné Komise brání ve výkonu jeho povinností, jmenuje Ústřední výbor zastupujícího 

člena, a to na dobu do vypršení původního mandátu. 

41.3 Každý Člen Komise má jeden (1) hlas a musí se jednání komise zúčastnit osobně. 

Hlasování v zastoupení není přípustné. 

Článek 42 - Nepovinné komise 

42.1 Na Generálním zasedání navrhnou všichni Členové a Smluvní partneři nepovinné 

komise, ve kterých si přejí mít svého Člena komise. 

 Národní kynologické organizace poté nominují po jednom (1) kandidátovi do každé 

Komise, v níž mají zastoupení. 

 Národní kynologická organizace může nominovat jako své oficiální delegáty pouze 

osoby, které mají trvalé bydliště v zemi příslušné Národní kynologické organizace. 

 Nominovaní členové musí mít odpovídající kvalifikaci a znalosti pro výkon této činnos-

ti. 

 Termín pro předložení seznamu Komisí a jmen Členů komisí, který Členové a Smluv-

ní partneři musí dodržet, určí Ústřední výbor. 

42.2 Po každé Valné hromadě si nepovinné Komise zvolí jednoho ze svých Členů za Pre-

zidenta. Národní kynologická organizace zastoupená v komisi může v případě, že její 

Člen komise je dočasně nebo trvale neschopen vykonávat své povinnosti, jmenovat 

náhradníka. Prezidenti nepovinných Komisí odpovídají za řízení jednání (s výjimkou 

zasílání pozvánek na jednání a programu). 

 Prezidenti nepovinných Komisí nemohou být současně členy Ústředního výboru. 

 Každé nepovinné Komisi bude určena kontaktní osoba odpovědná za komunikaci a 

vztahy s Ústředním výborem (dále v textu označovaná jako „Kontaktní zástupce“). 

Kontaktní zástupce je členem Ústředního výboru. 
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42.3 Přidružení členové mohou být zastoupení v nepovinných Komisích s právem promlu-

vit, ale bez práva hlasovat. 

 Smluvní partneři mohou jednání Komisí navštívit, ale bez práva hlasovat nebo pro-

mluvit. 

42.4 Jednání svolávají příslušní Prezidenti prostřednictvím Výkonného ředitele alespoň 

(60) kalendářních dnů před určeným datem jednání. 

42.5 Hlasovací právo mají pouze Členové komisí, kteří jsou delegování Řádnými členy. 

Každý takovýto Člen komise má jeden (1) hlas a musí se jednání Komise zúčastnit 

osobně. Hlasování v zastoupení není přípustné. 

Hlava V. - ZASTUPOVÁNÍ 

Článek 43 - Zastupování 

43.1 Není-li v těchto Stanovách stanoveno jinak a bez předjímání Článků č. 25.2 a 25.3 

těchto Stanov je Asociace platně zastupována při všech právních aktech směrem ke 

třetím stranám (i) Ústředním výborem nebo (ii) společně dvěma Členy Výkonného 

výboru nebo (iii) společně Prezidentem a Výkonným ředitelem, kteří nemusejí třetí 

straně dokládat pravomoce jim udělené. 

43.2 Bez předjímání Článku č. 37.4 těchto Stanov bude Asociace platně zastoupena ve 

všech právních krocích nebo sporech, jako navrhovatel nebo odpůrce před soudy, tri-

bunály nebo jinou jurisdikcí (i) Výkonným ředitelem samostatně nebo (ii) Prezidentem 

samostatně. 

Hlava VI. - ČESTNÝ PREZIDENT A ČESTNÍ ČLENOVÉ 

Článek 44 - Čestný prezident a čestní členové 

44.1 Valná hromada může kterékoli osobě za mimořádné služby Asociaci udělit titul čest-

ného prezidenta nebo čestného člena. 

44.2 Kandidáty na toto ocenění navrhuje Ústřední výbor. 

44.3 Čestný prezident nebo čestný člen se na své náklady může účastnit jednání Valné 

hromady. Může se účastnit diskuse, ale nemůže hlasovat. 

Hlava VII. – Řešení sporů 

Článek 45 – Všeobecná ustanovení 

45.1 Každý Postup FCI nebo Člena pro řešení sporu musí být v souladu s následujícím 

společnými minimálními standardy procedurálních práv: 

 a) Právo na spravedlivý proces. Fyzická osoba nebo právní subjekt, kterého se řeše-

ní sporu týká musí mít zaručeno právo na obhajobu a možnost vznést před opráv-

něným orgánem pro řešení sporu své otázky nebo argumenty - písemně či ústně. 
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 b) Právo přístupu. Fyzická osoba nebo právní subjekt, kterého se řešení sporu týká 

musí mít zaručeno právo na přístup ke všem relevantním důkazním materiálům. 

 c) Právo na právní určitost. Oprávněný orgán pro řešení sporu vedoucí řízení o řeše-

ní sporu přijme konečné rozhodnutí v odpovídajícím termínu. Toto rozhodnutí bude 

řádně motivováno. 

 d) Období omezení. Skutečnosti, které mohou způsobit porušení Řídicích pravidel 

FCI a které se udály více než jeden (1) rok dříve, nebudou důvodem pro otevření 

postupu pro řešení sporu nebo uvalení sankcí. 

45.2 Spory mezi Členy, Smluvními partnery, Sekcemi nebo Členem Komise na jedné stra-

ně a Asociací na straně druhé budou urovnány Výkonným výborem a Ústředním vý-

borem v souladu s ustanovením Článků č. 13, 14 a 15 a dále 49, 50 a 51 těchto Sta-

nov. 

45.3 Spory, stížnosti a události uvedené v Článku č. 47.1 těchto Stanov budou vyřešeny 

postupem pro řešení sporů uvedeném v Článku č. 47 těchto Stanov (dále v textu 

označovaném jako „Postup FCI pro řešení sporů“). 

Článek 46 – Orgány pro řešení sporů 

46.1 Spory, stížnosti a události uvedené v Článku č. 45.3 těchto Stanov, ať již vzniklé ne-

správným jednáním nebo jiným porušením Řídicích pravidel FCI bude řešit Výkonný 

výbor, Ústřední výbor, Valná hromada a Disciplinární a arbitrážní komise (dále v textu 

společně označovány jakou „Orgány pro řešení sporů“). 

 Disciplinární a arbitrážní komise se skládá z pěti (5) fyzických osob (třech (3) působí-

cích členů a dvou (2) náhradníků), kteří nejsou nijak spojeni s, ani nemají žádný ofici-

ální vztah k žádné ze zúčastněných Stran sporu. 

 Valná hromada zvolí předsedu a další členy Disciplinární a arbitrážní komise na dobu 

čtyř (4) roků. Dva (2) ze členů Disciplinární a arbitrážní komise musí mít potvrzené 

právnické vzdělání a tři (3) další členové musí mít zkušenosti se psy a chovem psů. 

Prezident Disciplinární a arbitrážní komise musí být jednou z osob s právnickým 

vzděláním. 

 Členem Disciplinární a arbitrážní komise nemůže být žádný z členů Ústředního výbo-

ru. 

Článek 47 – Postup FCI pro řešení sporů 

47.1 Bez předjímání Článků 13, 14 a 15 těchto Stanov bude Orgán pro řešení sporů řešit 

spory, stížnosti nebo události mezi Členy, mezi Smluvními partnery nebo mezi (a) 

Členem/Členy a (a) Smluvním partnerem/Smluvními partnery (dále v textu označova-

ných jako „Strany sporu“). 

47.2 Předmětem sporu nebo stížnosti může být jakékoli nesprávné jednání nebo jakýkoli 

druh porušení Řídicích pravidel FCI. 
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47.3 Stížnosti musí být předloženy Výkonnému řediteli v souladu s časovými lhůtami a 

dalšími formálními náležitostmi uvedenými v Jednacím řádu. 

47.4 Výkonný výbor se vynasnaží jakýkoli spor, stížnost nebo událost (dále v textu ozna-

čované jen jako „Disciplinární záležitost“), které mohou mezi Stranami sporu 

vzniknout, čestným způsobem urovnat. Nebude-li výsledku dosaženo do třiceti (30) 

kalendářních dnů od data oznámení stížnosti, sporu nebo události Asociaci, předá 

Výkonný ředitel na pokyn Výkonného výboru Disciplinární záležitost Ústřednímu vý-

boru. 

47.5 Ústřední výbor provede první vyhodnocení Disciplinární záležitosti. Bude-li nezbytné, 

může Ústřední výbor provést další šetření Disciplinární záležitosti (dále v textu ozna-

čované jako „Předběžné šetření“). 

47.6 Po dokončení Předběžného šetření zašle Ústřední výbor písemnou zprávu Discipli-

nární a arbitrážní komisi. 

47.7 Disciplinární a arbitrážní komise má s vyloučením jakéhokoli dalšího orgánu Asociace 

pravomoc k dalšímu šetření Disciplinární záležitosti. 

 Disciplinární a arbitrážní komise se bude Disciplinární záležitostí zabývat pouze na 

základě příslušného požadavku Ústředního výboru uvedeného v písemné zprávě. 

 Bez předjímání článků 13, 14 a 15 těchto Stanov a příslušných pravomocí Valné 

hromady a Ústředního výboru rozhodne Disciplinární komise o sankcích uvedených 

v Řídicích pravidlech FCI. 

  Disciplinární a arbitrážní komise písemně odůvodní své rozhodnutí a uvalené sankce 

nebo návrh sankcí, které má uvalit Ústřední výbor nebo Valná hromada. Kopie budou 

zaslány Stranám sporu. 

47.8 Bez předjímání článků 13, 14 a 15 těchto Stanov a příslušných pravomocí Valné 

hromady a Ústředního výboru, se kterákoli ze Stran sporu může proti rozhodnutí Dis-

ciplinární a arbitrážní komise odvolat k Valné hromadě. Toto odvolání nemá odkladný 

účinek. Rozhodnutí Disciplinární a arbitrážní komise nabývají účinnosti datem ozná-

mení rozhodnutí a zůstávají v platnosti do okamžiku, kdy následující Valná hromada 

přijme konečné rozhodnutí. 

47.9 Ústřední výbor má povinnost vymáhat rozhodnutí Disciplinární a arbitrážní komise. 

47.10 Navrhovatel při podání stížnosti složí jistinu stanovenou v Jednacím řádu. Jakákoli 

změna částky jistiny bude určena Výkonným výborem a předložena ke konečnému 

schválení Valné hromadě. 

 Disciplinární a arbitrážní komise stanoví náklady Postupu FCI pro řešení sporů, včet-

ně, kromě jiného, poplatků a výdajů na jednání Ústředního výboru a Disciplinární a 

arbitrážní komise. Nebude-li Disciplinární a arbitrážní komisí rozhodnuto jinak, pone-

se náklady Postupu FCI pro řešení sporů neúspěšná Strana sporu. 
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47.11 Další ustanovení týkající se řešení sporů, jmenování Orgánů pro řešení sporů a Po-

stupu FCI pro řešení sporů mohou být stanoveny v Jednacím řádu. 

Hlava VIII. SANKCE 

Článek 48 – Všeobecná ustanovení 

48.1 Ústřední výbor, Disciplinární a arbitrážní komise nebo Valná hromada uvalí, v závis-

losti na druhu porušení, na Členy a Smluvní partnery Asociace sankce za nesprávné 

jednání nebo jiný způsob porušení Řídicích pravidel FCI. 

 Sankce uvalené na Člena nebo Smluvního partnera budou uznány všemi ostatními 

Členy, Smluvními partnery a Sekcemi Asociace. Ve všech případech platí zákonem 

stanovené právo na obhajobu. 

48.2 Existují tři (3) druhy porušení, které jsou rozděleny podle jejich závažnosti: 

  a) Nezávažné porušení: mírné porušení Řídicích pravidel FCI, jestliže není často 

opakováno. 

 b) Vážné porušení: opakování nezávažného porušení Řídicích pravidel FCI, nespl-

nění požadavku na řádné a odpovídající nápravné opatření; vážné porušení Řídi-

cích pravidel FCI, neplacení Členských nebo Partnerských příspěvků nebo faktur 

po dobu delší než čtyři (4) měsíce od data splatnosti; nebo všeobecně řečeno 

chování v rozporu s cílem Asociace, resp. poškozování Asociace nebo jakéhokoli 

z jejích Členů nebo Smluvních partnerů. 

 c) Hrubé porušení: opakování vážného porušení Řídicích pravidel FCI, hrubé poru-

šení Řídicích pravidel FCI, neplacení Členských nebo Partnerských příspěvků ne-

bo faktur po dobu delší než šest (6) měsíců od data splatnosti; nebo všeobecně 

řečeno chování v rozporu s cílem Asociace, resp. poškozování Asociace nebo ja-

kéhokoli z jejích Členů nebo Smluvních partnerů. 

Článek 49 – Sankce vůči Členům a Přidruženým členům 

49.1 Vůči Řádným a Přidruženým členům mohou být, v závislosti na druhu provinění uve-

dených v Článku č. 48.2 těchto Stanov, uvaleny následující sankce: 

  a) Nezávažné porušení: písemná výstraha s požadavkem na plné a řádné nápravné 

opatření. 

 b) Vážné porušení: suspendace Členských práv, včetně suspendace z činností, resp. 

událostí pod patronátem FCI; 

 c) Hrubé porušení: vyloučení z Asociace nebo snížení úrovně členství z Řádného na 

Přidružené členství. 

49.2 Ústřední výbor má pravomoc uvalit na základě rozhodnutí Disciplinární a arbitrážní 

komise nebo na základě vlastního rozhodnutí sankce uvedené v Článku č. 49.1 pís-

mena a) a b) těchto Stanov. Ústřední výbor na základě zprávy Disciplinární a arbit-

rážní komise nebo na základě vlastního šetření postoupí Valné hromadě sankce uve-
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dené v Článku č. 49.1 písmeno c) těchto Stanov v souladu s ustanovením Článků č. 

13.3 a 15. těchto Stanov. 

Článek 50 – Sankce vůči Smluvním partnerům 

50.1 Vůči Smluvním partnerům mohou být, v závislosti na druhu provinění uvedených 

v Článku č. 25.1 písm. s) těchto Stanov, uvaleny Ústředním výborem na základě roz-

hodnutí Disciplinární a arbitrážní komise nebo na základě vlastního rozhodnutí násle-

dující sankce: 

 a) Nezávažné porušení: písemná výstraha s požadavkem na plné a řádné nápravné 

opatření. 

 b) Vážné porušení: tam, kde je to možné suspendace Partnerských práv, včetně su-

spendace z činností, resp. událostí pod patronátem FCI; 

 c) Hrubé porušení: tam, kde je to možné, vyloučení z Asociace nebo zákaz vývozu 

štěňat. 

Hlava IX. - FINANCE 

Článek 51 - Finanční zdroje 

51.1 Finanční zdroje FCI sestávají zejména z: 

 a) Členských a Partnerských příspěvků 

 b) smluv, darů a dotací, grantů, jmění získaného nebo zděděného jako odkaz či dě-

dictví, kapitálových výnosů nebo jiných zákonem povolených zdrojů, které mohou 

být vyplaceny nebo uděleny Asociaci; 

 c) dalších zdrojů z činností uskutečňovaných pod záštitou Asociace. 

51.2 Asociace může přijímat dotace za předpokladu, že neovlivňují její nezávislost. Dary 

Asociaci, buď přímo darované nebo z poslední vůle nebudou účinné, pokud nebudou 

ověřeny a nebudou v souladu s platnou legislativou. 

Článek 52 - Rozpočet a roční uzávěrka 

52.1 Finanční rok Asociace začíná 1. ledna a končí 31. prosince každého kalendářního 

roku. 

52.2 Účetní závěrka, výkaz zisků a ztrát za předchozí finanční rok a rozpočet na následují-

cí rok je zpracován nejpozději do 1. března každého roku. Účetní závěrka, výkaz zis-

ků a ztrát za daný rok jsou předběžně schvalovány Ústředním výborem a společně se 

zprávami auditora předkládány ke konečnému schválení následující Valné hromadě. 

52.3 Nezbytné a povinné výdaje, které nejsou výslovně obsaženy ve schváleném rozpočtu 

Asociace na daný rok mohou být ověřeny a provedeny Ústředním výborem za před-

pokladu, že budou schváleny Valnou hromadou na jejím následujícím jednání. 
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Článek 53 – Náhrada výdajů při jednání 

53.1 Výdaje na jednání (cestovní náklady a ubytování) Ústředního výboru, Výkonného vý-

boru, povinných Komisí a také na jednáních v zastoupení Ústředního výboru hradí 

Asociace. 

 Článek 54 – Finanční komise – externí audit 

54.1 Finanční komise je složena ze tří (3) členů. Každé dva (2) roky jmenuje Valná hroma-

da Finanční komis z fyzických osob nominovaných každou Sekcí (s tím, že každá 

Sekce nominuje jednoho (1) člena Finanční komise. 

 Členové Finanční komise nemohou být členy Ústředního výboru své příslušné Sekce. 

54.2 Finanční komise se schází jedenkrát (1) za rok. Pokud by to vyžadovaly mimořádné 

okolnosti, může být uspořádáno další jednání. 

 Finanční komise má neomezený přístup ke všem finančním informacím a ke všem 

osobám pracujícím pro Asociaci na finančních záležitostech. 

 Finanční komise zachová důvěrnost Důvěrných informací, které ji byly poskytnuty ne-

bo zaslány v rámci plnění jejích povinností. 

 Finanční komise je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nejméně dva (2) její 

členové. 

54.3 Finanční komise má úkol interního auditora, který zahrnuje a je omezen na následují-

cí: 

 a) kontrolu přesnosti, úplnosti a souvislosti účetnictví a finančních informací Asocia-

ce. To zahrnuje kontrolu roční účetní uzávěrky a výkazu zisků a ztrát; 

 b) dohled nad integritou finančních výkazů Asociace; 

 c) analýzu a rozhodnutí, zda schválený rozpočet pro daný finanční rok byl řádně vyu-

žit podle plánu činnosti a pokynů Ústředního výboru, resp. Valné hromady. 

 d) předložení písemné finanční zprávy Ústřednímu výboru a Valné hromadě; Ústřed-

ní výbor může kdykoli požádat o písemnou zprávu Finanční komise; 

 e) bude-li požadováno, přípravu doporučení pro Ústřední výbor na jmenování nebo 

opětné jmenování Externího auditora, jeho nezávislost, odměnu, zejména s ohle-

dem na vedlejší poskytnuté služby. 

54.4 Cestovní a ubytovací náklady členů Finanční komise hradí Asociace. 

54.5 Bez předjímání úkolů interního auditu Finanční komisí, které jsou stanoveny v Článku 

č. 54.3 těchto Stanov, bude-li takto požadovat zákon, bude roční uzávěrka Asociace 

auditována jedním (1) nebo více nezávislými externími auditory (dále v textu označo-

vanými jako „Externí auditor“). 

54.6 Další ustanovení o rozpočtu, uzávěrce, finančních směrnicích, finančních zdrojích a 

složení a funkci Finanční komise Asociace mohou být stanoveny v Jednacím řádu. 
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Hlava X. – Rozpuštění – Rozdělení čistého jmění 

Článek 55 - Rozpuštění 

55.1 Valná hromada bude usnášeníschopná a dosáhnout kvóra pro rozhodnutí o rozpuš-

tění Asociace, jestliže budou na jednání přítomny nebo zastoupeny dvě třetiny (2/3) 

Řádných členů. 

 Nebude-li tohoto kvóra dosaženo, bude svoláno další zasedání se stejným účelem, 

které může s konečnou platností a platně rozhodnout o návrhu stejnou většinou hla-

sů, která je popsána v Článku č. 55.2 těchto Stanov, bez ohledu na počet Řádných 

členů přítomných nebo zastoupených na jednání, a to nejméně třicet (30) kalendář-

ních dnů po prvním jednání Valné hromady. 

55.2 Nebude-li zákon předpokládat jinak, rozhodnutí o rozpuštění Asociace bude přijato 

pouze tehdy, bude-li jednomyslně přijato všemi Řádnými členy přítomnými nebo za-

stoupenými na jednání. 

 Nehlasování, prázdné či neplatné hlasy se do většiny nezapočítávají. 

55.3 Ve všech případech dobrovolného rozpuštění nebo nuceného rozpuštění soudem 

kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu, bude čisté jmění rozpouštěné Asociace převeden 

na nezisková sdružení s obdobnými cíli, podporovaných Asociací nebo podle rozhod-

nutí Valné hromady. 

Hlava XI. – Hierarchie norem 

Článek 56 – Hierarchie norem 

56.1 Ústřední výbor zpracuje Jednací řád, kterým budou implementována a podrobně 

popsána ustanovení těchto Stanov a který schválí Valná hromada a který umožní ří-

zení a správu Asociace. 

 Jednací řád je k dispozici všem Členům, Smluvním partnerům a může být změněn 

v souladu s pravidly uvedenými v Článku 19.2 písm. p) těchto Stanov. 

 Jednací řád doplňuje Stanovy a je jim podřízen. V případě rozporu mezi Jednacím 

řádem a Stanovami má vyšší platnost ustanovení Stanov. 

56.2 Rozhodnutí Valné hromady dále upřesňují tyto Stanovy ve vztahu k celkové strategii 

a politice Asociace. 

56.3 Rozhodnutí Ústředního výboru dále upřesňují tyto Stanovy ve vztahu ke správě Aso-

ciace, včetně administrativy, organizace, personálních otázek a finanční správy Aso-

ciace. 

56.4 Směrnice, Oběžníky a Sdělení popisují další podrobnosti rozhodnutí Valné hromady 

nebo Ústředního výboru. 

56.5 V rámci Asociace platí níže uvedená hierarchie norem: 

 a) Stanovy 

 b) Jednací řád 
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 c) Rozhodnutí Valné hromady 

 d) Rozhodnutí Ústředního výboru 

 e) směrnice, oběžníky a sdělení 

56.6 V případě jakéhokoli rozporu mezi dvěma (2) nebo více normami Asociace různé 

úrovně, převládá ustanovení normy uvedené na vyšší úrovni hierarchie nad ustano-

vením normy uvedené na nižší úrovni. 

56.7 V případě jakéhokoli rozporu mezi dvěma (2) nebo více normami Asociace stejné 

úrovně, převládá ustanovení normy přijaté (nej)později nad ustanovením kterékoli 

dřívěji přijaté normy. 

 Hlava XII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 57 - Nabytí účinnosti a odvolání proti rozhodnutím Valné hromady 

57.1 Bez předjímání Článku č. 24.4 těchto Stanov nabývají rozhodnutí přijatá Valnou hro-

madou, s výjimkou změn těchto Stanov, platnosti k datu stanovenému Valnou hro-

madou. 

57.2 Odvolání proti jakémukoli rozhodnutí Valné hromady je možné do devadesáti (90) 

dnů od nabytí jeho účinnosti. 

Článek 58 - Odměny 

58.1 Bez předjímání ustanovení Článků 28 a 53 těchto Stanov jsou veškeré funkce v rámci 

Asociace jsou vykonávány dobrovolně. S výjimkou případů, kdy Valná hromada roz-

hodne, nebo tyto Stanovy určí výslovně jinak, nemají funkcionáři nárok na žádnou 

odměnu za plněné povinnosti. 

Článek 59 - Oficiální jednací a rozhodující jazyky 

59.1 Oficiálními jednacími jazyky Asociace jsou angličtina, francouzština, němčina a špa-

nělština (dále v textu označované jako „Oficiální jednací jazyky FCI“). Tyto jsou po-

žívány při Valné hromadě. 

59.2 Na zasedáních Ústředního výboru Předsednictva je jednacím jazykem angličtina. An-

gličtina je oficiálním a rozhodujícím jazykem pro zápisy z jednání, korespondenci a 

vyhlášení. 

59.3 Jazykem používaným pro oficiální dokumenty adresované belgickým orgánům a pro 

vztahy s belgickými národními institucemi je francouzština. V případě sporů týkajících 

se Stanov anebo Jednacího řádu je rozhodující znění daného dokumentu ve fran-

couzštině. 

59.4 Stanovy, jednací řád, rozhodnutí a důležitá oznámení Asociace budou uveřejňovány 

v uvedených čtyřech (4) Oficiálních jednacích jazycích FCI. 
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Článek 60 – Logo FCI 

60.1 Použití loga FCI je vyhrazeno výhradně pro Členy a Smluvní partnery. 

60.2 S výjimkou podle ustanovení Článku č. 60.1 těchto Stanov mohou logo FCI použít 

třetí strany za předpokladu, že jim k tomu udělil souhlas Ústřední výbor, resp. dotčený 

Člen. 

60.3 Logo FCI musí být použité výhradně ve svém oficiálním formátu. Musí být uvedeno 

na všech oficiálních publikacích a dokumentech Členů a Smluvních partnerů a musí 

být jasně viditelné na mezinárodních akcích. 

Článek 61 – Nadřazená legislativa 

61.1 Cokoli, co není výslovně upraveno těmito Stanovami, zejména publikace pro Přílohy 

k Moniteur belge (Belgický oficiální věstník) bude řízeno podle ustanovení Hlavy III 

Zákona ze dne 27. června 1921. 

61.2 Jakýkoli spor související s těmito Stanovami, Jednacím řádem a dalšími Řídicími pra-

vidly FCI, resp. jakýmkoli rozhodnutím jednoho z orgánů nebo institucí Asociace se 

bude rozhodovat podle belgického práva. 

Článek 62 – Jurisdikce 

62.1 Jakýkoli spor související s těmito Stanovami, Jednacím řádem a dalšími Řídicími pra-

vidly FCI, resp. jakýmkoli rozhodnutím jednoho z orgánů nebo institucí Asociace bude 

řešen před kompetentními soudy v Bruselu (Belgie). 

Článek 63 – Výklad 

63.1 Výrazy uvedené v těchto Stanovách označující fyzické osoby se vztahují na obě po-

hlaví a čísla. 

Článek 64 – Trvalé bydliště 

64.1 V případě, že země trvalého bydliště fyzické osoby nemůže být určena podle Přílohy 

A k těmto Stanovám a Článku č. 2.1 Jednacího řádu, budou v úvahu vzata následující 

kritéria v sestupném pořadí priority: 

 a) zemí trvalého bydliště je země, kde fyzická osoba tráví většinu svého času; 

 b) zemí trvalého bydliště je země, kde má fyzická osoba centrum svých vztahů; 

 c) zemí trvalého bydliště je země, v níž je fyzická osoba považována za daňového 

rezidenta. 

Článek 65 – Přílohy 

65.1 Příloha A k těmto Stanovám tvoří nedílnou součást těchto Stanov. 
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PŘÍLOHA A KE STANOVÁM FCI: Slovníček 

 „2/3 většiny“ je dosaženo, jestliže návrh získá podporu dvou třetin (2/3) hlasů. 

 „Absolutní většiny“ je dosaženo, jestliže návrh získá podporu padesáti procent 
(50 %) a jednoho (1) hlasu 

 „Orgány“ znamená Valnou hromadu, Ústřední výbor, Výkonný výbor, Prezidenta a 
Výkonného ředitele. 

 „Standard plemene“ znamená podrobný popis ideálního představitele daného ple-
mene 

 „Hlavní kancelář“ znamená zapsané sídlo Asociace a pracovníky plnící administra-
tivní úkoly a každodenní provoz FCI a podporující a implementující rozhodnutí Valné 
hromady, Ústředního výboru a Výkonného výboru, a podlého Výkonnému řediteli. 

 „Trvalé bydliště“ znamená místo, kde fyzická osoba trvale žije nebo má své hlavní 
bydliště ve smyslu definice příslušnými národními zákony příslušné Členské nebo 
Partnerské země. 

 „Kontaktní zástupce“ člen Ústředního výboru odpovědný za komunikaci a vztahy 
s nepovinnou Komisí. 

 „Národní kynologická organizace“ znamená Národní kynologickou organizaci 
sdružující chovatele všech plemen uznávaných FCI. 

 „Sekce“ znamená zeměpisnou sub-divizi FCI ustavenou podle vlastních organizač-
ních a řídicích pravidel podléhajících a jsoucích v souladu s Řídicími pravidly FCI. 

 „Prosté většiny“ je dosaženo, jestliže je návrh přijat nejvyšším počtem hlasů. 

Příklad č. 1: 
Pro: 14 
Proti: 12 
Zdrželo se:  9 
Návrh je přijat prostou většinou. 

Příklad č. 2: 
Pro: 9 
Proti: 8 
Zdrželo se:  12 
Návrh je přijat prostou většinou. 

Příklad č. 3: 
Pro: 9 
Proti: 12 
Zdrželo se:  14 
Návrh je odmítnut 

Tyto nové Stanovy byly schváleny na Mimořádné Valné hromadě v Bruselu v srpnu 

2018. 

 

 

  

Prezident FCI Výkonný ředitel FCI 
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