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MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE (AISBL) 
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 

13, Place Albert 1er, B-6530 Thuin (Belgie), tel.: +32.71.59.12.38, fax: +32.71.59.22.29,  
web: http://www.fci.be 

STANOVY FCI  
Definice: 

Komise: Poradní orgán FCI 

Smluvní partner: Organizace, která s FCI uzavřela smlouvu 

Výkonný výbor: Zastupuje Předsednictvo mezi jeho zasedáními. 

FCI: Fédération Cynologique Internaitonale (Mezinárodní 

kynologická federace) – celosvětová kynologická or-

ganizace  

Generální zasedání: Nejvyšší a legislativní orgán FCI 

Předsednictvo: Výkonný orgán FCI 

Člen: Organizace, která byla Generálním zasedáním přijata 

do FCI. 

Hlavní sekretariát: Kancelář odpovídající za rutinní administrativní čin-

nost FCI. 

Národní kynologická organizace: Národní kynologická organizace sdružující chovatele 

všech plemen uznávaná FCI. Nevyplývá-li z textu ji-

nak, je členem FCI. 

Nečlenská organizace: Organizace mimo FCI, s níž FCI uzavřela smlouvu o 

spolupráci. 

Sekce: Geografická suborganizace FCI činná podle vlastních 

stanov, resp. pravidel, a podle stanov a pravidel FCI. 

Standard plemene: Ideální kynologický popis plemene. 

Sekretář: Osoba odpovědná za pořízení zápisu Generálního 

zasedání 

Sídlo: Místo trvalého pobytu osoby. Tento termín je defi-

nován národní legislativou jednotlivých států. 

Poznámka:  Výrazy týkající se fyzických osob se vztahují na obě pohlaví a jednotlivce i 

skupiny. 

http://www.fci.be/
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I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 Název a sídlo 

Fédération Cynologique Internationale, jejímž sídlem je v současné době THUIN (Bel-

gie), 13, Place Albert 1er, se řídí ustanoveními Kapitoly III belgického Zákona ze dne 

27. ledna 1921 o neziskových sdruženích, nadacích a mezinárodních neziskových or-

ganizacích. 

Na základě jednoduchého rozhodnutí přijatého Předsednictvem může být sídlo přestě-

hováno do jakéhokoli jiného místa v Belgii. 

Jakékoli změny týkající se sídla musí být do jednoho měsíce od jejich přijetí zveřejněny 

v přílohách k „Moniteur Belge“ (Státnímu listu) a oznámeny Federálnímu ministerstvu 

spravedlnosti. 

Článek 2 Cíle 

Cíle FCI jsou následující 

(1) podporovat chov a využívání čistokrevných psů, jejichž funkční zdraví a fy-

zické rysy odpovídají standardu stanovenému pro každé jednotlivé plemeno 

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

svého plemene; 

(2) chránit použití, držení a chov čistokrevných psů v zemích, v nichž má FCI 

člena nebo smluvního partnera; podporovat neziskovou výměnu psů a kyno-

logických informací mezi členy a podněcovat pořádání výstav, zkoušek, sou-

těží další akcí, jako jsou sportovní podniky, využití psů při záchranných ope-

racích atd. 

(3) podporovat vztah lidí ke psům a blaho psů na celém světě. 

Vydáváním speciálních směrnic FCI zajišťuje zejména: 

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

hám a rodokmenů 

b)  vzájemné uznávání názvů chovů a rozhodčích a zřízení mezinárodního ad-

resáře chovů a rozhodčích; 

c) 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. Jestliže nejsou v rozporu se 

zákony jejich státu, musí být tyto standardy plemen uznány všemi členy a 

smluvními partnery 

d) 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; 
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e) snahu o udržení vysokých standardů rozhodčích jmenovaných k rozhodo-

vání na mezinárodních výstavách, pracovních zkouškách a soutěžích; 

f) v případě nutnosti podporu určitých členů a smluvních partnerů, ve spolu-

práci s ostatními mezinárodními organizacemi, poskytováním odborných in-

formací a nutných kynologických odborníků; 

g) definování a zveřejněných popisu každého plemene po jeho předchozím 

schválení FCI (Generálním zasedáním nebo Předsednictvem) na základě 

standardu plemene země původu nebo patronátní země. Standard nového 

plemene nebo jakékoli změna stávajícího standardu bude mezinárodně 

uznána pouze postupem podle konkrétních ustanovení Jednacího řádu. Za 

všech podmínek bude nejvyšší prioritou blaho psů; 

h) vzájemné uznávání trestů a opatření uložených členy a smluvními partnery. 

Článek 3 Rovnoprávnost a postoj vůči rasismu 

Diskriminace jakéhokoli druhu vůči kterémukoli státu, soukromé osobě nebo skupině li-

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

přísně zakázána, její projevy by mohly být potrestány odvoláním nebo vyloučením. 

Článek 4 Podpora přátelských vztahů 

FCI bude podporovat přátelské vztahy: 

(a) mezi sekcemi, členy, smluvními partnery a organizacemi. Každý jednotlivec 

a organizace působící ve světe psů je povinen dodržovat stanovy, směrnice 

a zásady fair-play; 

(b) ve společnosti pro humanitární cíle. 

II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 5 Členové 

FCI má řádné členy a přidružené členy. 

a) Řádní členové jsou národní kynologické organizace uznané FCI. 

b) Přidružení členové jsou národní kynologické organizace uznané FCI, které uza-

vřely zvláštní smlouvu, která upravuje jejich vztahy k FCI. 

Článek 6 Partneři 

a) smluvní partneři: smluvní partneři jsou národní kynologické organizace, které 

s FCI uzavřely zvláštní smlouvu a musí podstoupit zkušební dobu než budou mo-

ci požádat o udělení statutu přidruženého člena. Jejich vztah k FCI se řídi stano-

vami, jednacím řádem a danou smlouvou, kterou uzavřely. 

b) nečlenské organizace: FCI může uzavřít zvláštní smlouvy s jinými organizacemi. 
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Článek 7 Žádosti a postup zpracování žádosti 

a) FCI přijme z každého státu pouze jednu národní organizaci. Musí se jednat o ne-

ziskovou organizaci, která zastupuje všechna plemena uznávaná FCI. 

b) O řádné členství mohou požádat pouze přidružení členové. 

c) O přidružené členství mohou požádat pouze smluvní partneři. 

d) Řádní členové mají právo požádat o přeřazení do kategorie přidruženého člena. 

e) O členství nebo statut smluvního partnera FCI musí národní kynologická organi-

zace požádat formou písemné žádosti zaslané Hlavnímu sekretariátu FCI pode-

psané oprávněným zástupcem podle definice v jednacím řádu. 

f) Jestliže smluvní partner, resp. přidružený člen, neplní některé své povinnosti, 

nemůže požádat o statut řádného člena, resp. přidruženého člena. 

g) Hlavní sekretariát prověří žádost o členství podle stanov a směrnic FCI a vypracu-

je zprávu pro Generální zasedání. Konečné rozhodnutí přijme Generální zasedá-

ní. 

i) V případě žádosti prověří Předsednictvo návrhy partnerských smluv se smluvními 

partnery nebo nečlenskými organizacemi a přijme rozhodnutí o uzavření a podpi-

su těchto smluv. 

Článek 8 Práva řádných členů, přidružených členů a smluvních partnerů 

a) Podle svého statutu (viz Články č. 5, 6 a 7) mají všichni členové a smluvní partne-

ři práva udělená jim podle těchto Stanov, Jednacího řádu FCI, Směrnic FCI, 

oběžníků a rozhodnutí Předsednictva FCI a Generálního zasedání. 

b) Přidružení členové mohou být přítomni a účastnit se Generálního zasedání, ale 

nemohou zde hlasovat. Nemohou navrhovat kandidáty do voleb členů Předsed-

nictva a povinných komisi. Přidružení členové se mohou také účastnit jednání své 

sekce, kde mohou vystupovat při jednání, ale nemohou hlasovat. 

 Mají právo účastnit se jednání nepovinných komisí, na nichž mohou vystupovat, 

ale nemohou na nich hlasovat. 

c) Smluvní partneři mají právo účastnit se Generálního zasedání jako pozorovatelé, 

ale nemohou na něm vystupovat ani hlasovat. Mohou se účastnit jednání nepo-

vinných komisí jako pozorovatelé, ale nemají právo hlasovat ani zde vystupovat. 

 Smluvní partneři se mohou také účastnit jednání své sekce jako pozorovatelé, 

kde mohou vystupovat při jednání, ale nemohou hlasovat. 

Článek 9 Povinnosti členů a smluvních partnerů 

a) Povinnosti řádných členů 

 pořádat jednu nebo více vystav CACIB ročně 

b) Povinnosti přidružených členů 

 pořádat jednu nebo více vystav CACIB ročně 
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c) Povinnosti všech členů a smluvních partnerů 

 vždy a plně dodržovat tyto Stanovy, směrnice FCI, oběžníky a rozhodnutí Gene-

rálního zasedání FCI a Předsednictva za předpokladu, že nejsou v rozporu se zá-

kony uplatňovanými vládami daných zemí 

 registrovat nové názvy chovů v mezinárodním adresáři chovů FCI 

 platit členské a partnerské příspěvky a veškeré poplatky splatné FCI 

 zajistit, aby jejich vlastní členové vždy dodržovali tyto Stanovy, směrnice FCI, 

oběžníky a rozhodnutí Generálního zasedání FCI a Předsednictva 

 plně dodržovat všechny další povinností vyplývající z těchto Stanov a dalších 

směrnic 

 uznat všechna plemena FCI (dočasné nebo konečné) 

 dodržovat standardy plemen FCI a nomenklaturu plemen 

 vyloučit osoby, které psy chovají, resp. prodávají, výhradně z ekonomických dů-

vodu, nebo které porušují kodex chovatelské etiky definovaný v Článku č. 12 Jed-

nacího řádu. 

Článek 10 Sankce 

a) Sankce vůči přidruženým a řádným členům 

1) Předsednictvo má právo přijmout opatření jako: 

- výstraha 

- odvolání, až na dobu dvou roků, z jakékoli činnosti, resp. události, pořádané FCI 

2) Předsednictvo může Generálnímu zasedání navrhnout: 

- snížení úrovně členství z řádného člena na statut přidruženého člena 

- vyloučení 

b) Sankce vůči sekcím 

Předsednictvo může Generálnímu zasedání navrhnout sankce vůči sekcím, např.: 

- výstrahu 

- zrušení zastupitelského práva sekce v Předsednictvu FCI 

- zrušení jakéhokoli finančního příspěvku FCI pro danou sekci 

c) ve všech případech je zákonem zaručeno právo na obhajobu 

Článek 11 Pozastavení členství 

Jestliže člen vážně a opakovaně porušuje své povinnosti člena, např. finanční závazky 

nebo neplnění pravidel a směrnic FCI, může Předsednictvo FCI s okamžitou platností 

dočasně omezit některá nebo všechna jeho členská práva. Rozhodnutí bude platit do 

doby, než Generální zasedání rozhodne jinak, ale nejdéle do následujícího Generální-

ho zasedání, na němž Předsednictvo případ i důvody ke svému rozhodnutí předloží 

Generálnímu zasedání ke konečnému rozhodnutí. 
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Dotčený člen má právo předložit Generálnímu zasedání své stanovisko. Předsednictvo 

odpovídá za předání výše uvedeného stanoviska členům a smluvním partnerům, jakmi-

le jej obdrží. 

Dotčený člen nemá právo žádat finanční náhradu za rozhodnutí podle tohoto článku. 

Článek 12 Snížení úrovně členství z řádného na přidružené členství a vyloučení 

Na základě rozhodnutí Generálního zasedání přijatého dvoutřetinovou většinou hlasů 

může být členu, který opakovaně neplní své finanční závazky (splatné faktury starší 

než 12 měsíců) vůči FCI nebo podstatně porušuje tyto Stanovy, směrnice FCI nebo 

rozhodnutí Generálního zasedání a Předsednictva, snížena úroveň členství z řádného 

členství na přidružené, nebo může být takový člen vyloučen. 

Člen, jemuž hrozí vyloučení nebo snížení úrovně členství, musí být vyzván, aby svoji 

záležitost přednesl Generálnímu zasedání. 

Článek 13 Vystoupení členů 

Kterýkoli člen může z FCI vystoupit s platností od konce kalendářního roku. Člen, který 

si přeje z FCI vystoupit, musí splnit své finanční závazky vůči FCI. 

III. SEKCE 

Článek 14 Sekce 

a) Národní kynologické organizace jsou Předsednictvem FCI rozděleny do následují-

cích zeměpisných sekcí: 

1. Evropa 
2. Amerika a Karibik 
3. Asie a Pacifická oblast 
4. Střední východ 
5. Afrika 

 Pokud by došlo k významným změnám ve stávajícím názoru, bude toto rozdělení 

Generálním zasedáním změněno. 

b) Tyto sekce, jakožto zeměpisné suborganizace FCI musí pracovat výhradně v zájmu 

FCI podle jejich stanov a pravidel a podle následujících pravidel: 

1. Sekci tvoří nejméně 5 řádných členů. Aby mohli mít svého zástupce 

v Předsednictvu, musí mít členové sekce v předchozím roce celkem registrováno 

nejméně 100 000 psů (v plemenných knihách a přílohách k plemenným knihám). 

Sekce musejí mít svoji vlastní organizaci, resp. pravidla, která nejsou v rozporu se 

Stanovami FCI ani jednacím řádem. 

2. Předsednictva jednotlivých sekcí odpovídají za to, že jejich vlastní členové dodržují 

Stanovy, pravidla a směrnice FCI. Musejí také zajistit, aby jejich vlastní členové do-

držovali standardy plemen FCI a nomenklaturu plemen FCI. 

3. Předsednictvo FCI může na sekce delegovat další povinnosti nebo páva. 
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4. Stanovy, resp. směrnice, sekcí musí být předloženy Předsednictvu FCI ke schvále-

ní. Dále musí každá sekce Předsednictvu FCI zaslat k nahlédnutí výroční zprávu o 

činnosti a roční finanční výkaz. 

5. Sekce jsou financovány členskými poplatky stanovenými sekcemi a finančním pří-

spěvkem stanovenými Generálním zasedáním FCI. 

6. Prezident každé sekce zastupuje danou sekci v Předsednictvu FCI. V případě jeho 

nepřítomnosti rozhodne o zastupování sekce v Předsednictvu FCI Předsednictvo 

dané sekce. 

IV. ORGANIZACE 

Článek 15 Orgány 

A. Generální zasedání 
B. Předsednictvo 
C. Auditor 
D. Komise 

 

A. GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ 

Článek 16 Složení, pravomoci 

a) Generální zasedání je tvořeno všemi řádnými členy FCI a předsedá mu Prezident. 

V případě, že Prezident nemůže Generálnímu zasedání předsedat, přebírá jeho 

funkci viceprezident nebo jiná osoba zvolená Generálním zasedáním. 

b) Pravomoci Generálního zasedání jsou následující: 

1. stanovit všeobecnou činnost FCI 

2. schválit zprávu Předsednictva, zprávu výkonného výboru, zprávu pokladníka, 

zprávu auditora, rozpočty a plány činností na následující a další rok. 

3. určit členské/partnerské poplatky a poplatky za patronát na výstavami, soutěžemi, 

zkouškami, 

4. rozhodnout o přijetí, snížení členského statutu nebo vyloučení členů FCI požado-

vaného Předsednictvem, 

5. volit členy Předsednictva a Prezidenta. Prezident se volí ze zvolených členů. 

6. volit auditora 

7. ustanovit komise 

8. volit členy povinných komisí 

9. volit členy, kteří budou pořádat Generální zasedání nebo celosvětové výstavy psů 

v následujících pěti letech 

10. měnit stanovy a jednací řád 

11. uznat s konečnou platností nová plemena a schválit jejich příslušné standardy 

12. za mimořádné služby FCI udělit kterékoli osobě titul čestného prezidenta nebo 

čestného člena 
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13. rozpustit sekce 

14. rozpustit Federaci 

15. rozhodnout o jakémkoli jiném návrhu 

Předsednictvo může Generálnímu zasedání kdykoli předložit návrhy a požadavky. Dále 

může Předsednictvo Generálnímu zasedání předložit svůj názor na jakoukoli záležitost 

nebo návrh vznesený řádnými členy. 

Článek 17 Průběh zasedání, hlasování, volby 

a) Řádné Generální zasedání se koná nejméně jednou za dva roky 

b) Generální zasedání může být řádné nebo mimořádné. 

c) Každý člen může být zastoupen nejvýše třemi delegáty. Řádný člen může za 

své oficiální delegáty nominovat pouze osoby, které mají zákonný pobyt v 

zemi příslušného člena. Právo hlasovat mají pouze řádní členové, přítomní ne-

bo řádně zastoupení. Každý člen má jeden hlas. Hlasování prostřednictvím zá-

stupce je možné. Řádný člen může hlasovat v zastoupení nejvýše jednoho další-

ho řádného člena. 

d) Výkonný ředitel zašle každému členovi a smluvnímu partnerovi alespoň čtyři mě-

síce před datem Generálního zasedání písemnou pozvánku, Generální zasedání 

se nebude konat ve stejných dnech jako celosvětová výstava psů. 

e) Návrhy musí být zaslány Výkonnému řediteli nejméně tři měsíce před Generálním 

zasedáním. Tento na základě návrhů Předsednictva, řádných členů a povinných 

komisí připraví program zasedání. 

 Návrhy na kandidáty (stávající členy a nové kandidáty) do Předsednictva a povin-

ných komisí musí být Hlavnímu sekretariátu zaslány stejným způsobem jako jiné 

návrhy, aby mohly být zařazeny do programu. Kandidát nemůže být zařazen na 

kandidátní listinu v den Generálního zasedání, jestliže jeho kandidatura nebude 

uvedena v programu. Program a příslušné přílohy budou zaslány poštou členům 

a smluvním partnerům nejméně šest týdnů před Generálním zasedáním. Program 

je možno změnit za předpokladu, že takovou změnu odsouhlasí tři čtvrtiny řád-

ných členů přítomných na jednání s hlasovacím právem. 

f) Generální zasedání je považováno za platné a usnášeníschopné bez ohledu na 

počet přítomných členů. 

g) Rozhodnutí o návrzích musí být přijato většinou odevzdaných hlasů. Neodevzda-

né hlasy se neberou v úvahu. 

h) Nerozhodne-li Generální zastoupení jinak, probíhá volba kandidátů tajnou volbou. 

 Kandidáti s absolutní většinou (50 % + 1) jsou zvoleni v pořadí podle počtu získa-

ných hlasů. Neplatné nebo prázdné volební lístky nejsou započítávány. 

i) Volba kandidátů se řídí postupy popsanými v Jednacím řádu FCI. 
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j) Generální zasedání může právoplatně rozhodnout o změnách stanov, budou-li na 

něm přítomny nebo zastoupeny dvě třetiny členů. Jakákoli změna stanov nebo 

jednacího řádu musí být přijata dvoutřetinovou většinou hlasů. Neodevzdané hla-

sy nejsou brány v úvahu. 

 Jestliže se změna týká některého ze základních cílů Federace (viz Článek č. 2 

odst. 1 a 2 Stanov), bude tato změna platná pouze tehdy, bude-li přijata dvoutře-

tinovou většinou hlasů členů přítomných nebo zastoupených na Generálním za-

sedání. Neodevzdané hlasy nejsou brány v úvahu. 

 Změny stanov nabývají účinnosti až po jejich schválení příslušným orgánem pod-

le Článku č. 50, § 3 zákona a po jejich zveřejnění v Přílohách k Moniteur Belge 

v souladu s Článkem č. 51, § 3 uvedeného zákona. 

k) Rozhodnutí Generálního zasedání jsou zapsána do Zápisu o jednání podepsané-

ho osobou předsedající Generálnímu zasedání a Sekretářem. Tento zápis je ulo-

žen v sídle FCI, kde do něj mohou všichni členové a smluvní partneři nahlédnout, 

ale nesmějí jej odnést. 

Článek 18 Mimořádné Generální zasedání 

V případě nutnosti nebo na žádost nejméně jedné čtvrtiny řádných členů může Před-

sednictvo svolat mimořádné Generální zasedání. 

Program musí obsahovat všechny návrhy předložené výše uvedenými členy. 

B. PŘEDSEDNICTVO 

Článek 19 Složení, hlasování, volby 

Předsednictvo je tvořen šesti (Prezidentem a dalšími pěti) členy zvolenými Generálním 

zasedáním a dále určenými zástupci jednotlivých sekcí, jak je uvedeno v Článku č. 14, 

bodě b. Všichni členové jsou voleni na 4 roky. Generální zasedání volí každé dva roky 

3 členy s uvážením systému rotace členů. Každé dva roky volí Generální zasedání 

Prezidenta. Čtyř- a dvouletá období mandátu jsou obdobími mezi třemi, resp. dvěma, 

řádnými Generálními zasedáními. 

Kandidáti musí být občany státu, jehož národní kynologická organizace je řádným čle-

nem FCI. Za každý stát, jehož národní kynologická organizace je řádným členem FCI, 

může být členem Předsednictva pouze jedna osoba. Toto platí pro členy zvolené Gene-

rálním zasedáním a delegované sekcemi. 

Člen Předsednictva zvolený Generálním zasedáním nemůže být v Předsednictvu sou-

časně zástupcem sekce. 

Noví kandidáti i stávající členové mohou být zvoleni pouze tehdy, pokud je podporuje 

jejich národní organizace. 

V případě úmrtí, trvalé neschopnosti nebo jiného vážného důvodu, který členovi Před-

sednictva brání ve výkonu jeho povinností, zůstane složení Předsednictva beze změny 
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do následujícího Generálního zasedání, které zvolí nového člena. Tento nový člen bu-

de členem Předsednictva do doby vypršení mandátu původního člena. 

Jednání Předsednictva bude považováno za platné a usnášeníschopné, bude-li pří-

tomno alespoň pět jeho členů. Rozhodnutí Předsednictva jsou přijímána většinou ode-

vzdaných hlasů. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas Prezidenta nebo osoby, která 

jej zastupuje. 

Článek 20 Pravomoci 

Pravomoci Předsednictva jsou následující: 

a) dosahovat cíle stanovené ve Stanovách 

b) uplatňovat rozhodnutí Generálního zasedání 

c) vést rutinní činnost, s právem zplnomocnit Výkonného ředitele k této činnosti, a zajistit, 

že budou dodržovány Stanovy, Jednací řád, pravidla, směrnice, oběžníky a rozhodnutí 

Generálního zasedání a Předsednictva 

d) navrhnout rozpočet, zpracovat finanční zprávu a zprávu Předsednictva a tyto dokumen-

ty předložit ke schválení Generálnímu zasedání 

e) schválit činnost a program komisí a ukládat jim úkoly 

f) schválit veškeré zvláštní směrnice navržené komisemi 

g) předběžně schválit nová plemena a jejich standardy 

h) schválit změny standardů 

i) vyhlašovat akce 

j) vytvořit a aktualizovat seznam mezinárodních rozhodčích 

k) vytvořit a aktualizovat mezinárodní adresář názvů chovů 

l) vést komunikaci s médii a propagaci 

m) jmenovat Výkonného ředitele a uzavřít s ním pracovní smlouvu 

n) zvolit po každém Generálním zasedání ze členů Předsednictva zvolených Generálním 

zasedáním Viceprezidenta a Pokladníka 

o) čestným způsobem řešit jakýkoli problém, který může vzniknout mezi dvěma nebo více 

členy/smluvními partnery. Nebude-li v přiměřeném čase dosaženo výsledku, bude zá-

ležitost postoupena arbitrážnímu výboru. 

p) přijímat rozhodnutí o výstavách, soutěžích, zkouškách a titulech a po předchozí konzul-

taci s pořadateli akcí přijímat konečná rozhodnutí v případech nejistoty nebo sporu 

q) rozhodovat o přijetí, odstoupení nebo vyloučení smluvních partnerů. Smluvní partneři, 

kterým hrozí vyloučení, mají právo předložit svůj případ předložit Generálnímu zase-

dání 

r) uzavírat zvláštní smlouvy s dalšími organizacemi 

s) stanovit částky veškerých odměn 

t) činit nebo podporovat právní kroky jménem Federace. Prezident bude iniciovat zaháje-

ní právních úkonů. 
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Článek 21 Konání zasedání 

Oznámení o zasedání Předsednictva musí Výkonný ředitel jménem Prezidenta zaslat 

tak, aby jej členové Předsednictva obdrželi nejméně třicet dnů před datem zasedání. 

Předsednictvo se schází nejméně dvakrát ročně. 

Článek 22 Zvláštní povinnosti Předsednictva 

1. VÝKONNÝ VÝBOR 

Složení, pravomoci, konání zasedání 

a) Výkonný výbor je tvořen Prezidentem, Viceprezidentem a Pokladníkem. 

b) Výkonný výbor: 

 přijímá veškerá rozhodnutí o neodkladných záležitostech, která nemohou být 

odložena na příští zasedání Předsednictva, 

 připravuje jednání Předsednictva 

 může vyzvat Prezidenta nebo člena komise k účasti na jednání, které bude pro-

jednávat příslušnou činnosti nebo finance. 

c) Viceprezident asistuje Prezidentovi 

d) Záznamy z jednání zasílá Výkonný ředitel jménem Prezidenta. 

2. PREZIDENT 

a) Prezident je právním zástupce FCI. Nástroje, které jsou pro Federaci závazné, s vý-

jimkou těch, které se týkají rutinní činnosti, musejí být podepsány Prezidentem s vý-

jimkou zvláštních zplnomocnění Výkonného výboru. 

b) Spolu s výkonným ředitelem zajišťuje uplatňování rozhodnutí Generálního zasedá-

ní. 

c) V naléhavých případech může přijmout jakékoli rozhodnutí jménem Výkonného ne-

bo Předsednictva. Takové rozhodnutí ale musí co nejdříve předložit ke schválení 

Předsednictvu. 

d) Prezident FCI řídí Generální shromáždění a jednání Předsednictva a Výkonného 

výboru. Pokud nemůže svoji funkci trvale či dočasně vykonávat, vede zasedání Vi-

ceprezident. 

3. VÝKONNÝ ŘEDITEL 

a) Výkonný ředitel je ředitelem Hlavního sekretariátu a je zaměstnancem FCI. Ve své 

činnosti je podřízen Předsednictvu. 

b) V souladu s pokyny Předsednictva nebo Prezidenta odpovídá za: 

 uplatňování rozhodnutí přijatých Generálním zasedáním a Předsednictvem; 
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 řádné a správné vedení a dohled nad účty FCI; 

 vyhotovení zápisů z jednání Generálního shromáždění, Výkonného a Předsed-

nictva; 

 korespondenci FCI 

 vztahy se sekcemi, členy, výbory a komisemi; 

 vedení Hlavního sekretariátu; 

 přijímání a propouštění zaměstnanců Hlavního sekretariátu; 

 předložení zprávy o činnosti Hlavního sekretariátu a záznamů o hlavních zá-

jmech Generálnímu zasedání. 

4. HLAVNÍ SEKRETARIÁT 

Hlavní sekretariát vykonává na základě pokynů Výkonného ředitele administrativní čin-

nost FCI. 

5. POKLADNÍK 

Podkladník, dohlíží podle pokynů Předsednictva a Výkonného výboru na veškeré fi-

nanční a ekonomické záležitosti FCI a uplatňuje rozhodnutí přijatá oběma výše uvede-

nými Výbory. 

C. AUDITOR 

Článek 23 Auditor 

Každé dva roky zvolí Generální zasedání z řad řádných členů jednu osobu a jejího ná-

hradníka do funkce auditora. 

Tento auditor bude prověřovat na základě oficiální zprávy nezávislého auditora roční 

účetní závěrku a výkaz zisků a ztrát a také účetnictví a svoji zprávu předloží Předsed-

nictvu a Generálnímu zasedání. Generální zasedání si zprávu výše zmíněného audito-

ra může vyžádat kdykoli. 

D. KOMISE 

Generální zasedání zřizuje povinné a nepovinné komise. 

Tyto komise, poradní orgány FCI, jsou podřízeny Předsednictvu a musejí předkládat 

zprávy o své činnosti. 

Článek 24 Všeobecné poznámky 

a) Generální zasedání stanovuje úkoly pro povinné komise. 

b) Kterákoli komise si může vyžádat spolupráci nejvýše dvou odborníků, jestliže to 

konkrétní okolnosti problému vyžadují. 

c) Veškeré komise předkládají zápisy ze svých jednání a jakékoli další písemné zprá-

vy výhradně svým členům a Předsednictvu, a to prostřednictvím Výkonného ředitele 

a nejpozději do šesti týdnů od jednání. 
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d) Bez souhlasu Předsednictva nesmí komise zveřejnit zápis ze svého jednání jiným 

způsobem, než prostřednictvím kanálů FCI. 

Článek 25 Povinné komise: složení a volby 

Povinnými komisemi jsou následující: 

1. právní komise 

2. vědecká komise 

3. komise pro standardy 

Tyto tři povinné komise jsou tvořeny nejvýše šesti členy, které všechny volí Generální 

zasedání. Kandidáti musejí mít občanství státu, jehož národní kynologická organizace 

je řádným členem FCI. Nemohou být současně členy Předsednictva. 

Z každého státu, jehož národní kynologická organizace je řádným členem FCI, může 

být členem povinné komise pouze jedna osoba. 

Noví kandidáti i stávající členové mohou být zvoleni pouze tehdy, jestliže je podporuje 

jejich národní organizace. Kandidáti jsou voleni na období čtyř let. Toto čtyřleté období 

mandátu je obdobím mezi třemi řádnými Generálními zasedáními. 

V případě úmrtí, trvalé neschopnosti nebo jiného vážného důvodu, který členovi povin-

né komise brání ve výkonu jeho povinností, jmenuje Předsednictvo zastupujícího člena, 

a to na dobu do vypršení původního mandátu. 

Článek 26 Nepovinné komise: složení 

a) Na Generálním zasedání navrhnout všichni členové a smluvní partneři nepovinné 

komise, ve kterých si přejí mít své zástupce. 

Národní kynologické organizace poté nominují po jednom kandidátovi do každé 

komise, v níž mají zastoupení. Národní kynologická organizace může nomino-

vat jako své oficiální delegáty pouze osoby, které mají zákonný pobyt v zemi 

příslušné národní kynologické organizace. 

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

nosti. 

 Termín pro předložení seznamu komisí a jmen delegátů, který členové a smluvní 

partneři musí dodržet, určí Generální zasedání. 

b) Po každém Generálním zasedání si komise zvolí jednoho ze svých členů za Prezi-

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

delegát je dočasně nebo trvale neschopen vykonávat své povinnosti, jmenovat ná-

hradníka. Prezidenti nepovinných komisí odpovídají za řízení jednání (s výjimkou 

zasílání pozvánek na jednání a program). 
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Článek 27 Nepovinné komise: přítomnost a hlasování 

V nepovinné komisi mohou být zastoupení přidružení členové a mají právo zde vystu-

povat; nemají ale hlasovací právo. 

Smluvní partneři se jednání mohou účastnit jako pozorovatelé, nemají ale ani právo na 

jednání vystupovat, ani hlasovat. 

Článek 28 Nepovinné komise: konání zasedání 

Zasedání svolává vždy prezident dané komise prostřednictvím Výkonného ředitele a to 

nejméně dva měsíce před stanoveným datem zasedání. 

V. ČESTNÝ PREZIDENT A ČESTNÍ ČLENOVÉ 

Článek 29 Čestný prezident a čestní členové 

a) Generální zasedání může kterékoli osobě za mimořádné služby FCI udělit titul 

čestného prezidenta nebo čestného člena. 

b) Kandidáty na toto ocenění navrhuje Předsednictvo. 

c) Čestný prezident nebo čestný člen se na své náklady může účastnit jednání Gene-

rálního shromáždění jako pozorovatel. Může se účastnit diskuse, ale nemůže hla-

sovat. 

VI. ARBITRÁŽ 

Článek 30 Arbitrážní komise 

a) V případě sporu mezi dvěma řádnými/přidruženými členy FCI nebo smluvními partnery 

bude záležitost předána Arbitrážní komisi složené ze tří členů příslušných sekcí, 

kteří nepatří k žádnému zúčastněnému členu. Budou jmenováni Předsednictvem. 

Tito tři členové budou vystupovat jako zprostředkovatelé a své závěry předloží 

Předsednictvu, které učiní závěrečné rozhodnutí. 

Právní komise, kteří nejsou spojení s žádnou stranou sporu a kteří budou jmenování 

Generálním zasedáním. 

b) Arbitrážní komise bude pověřena jednat o stížnostech členů/smluvních partnerů 

v případě porušení pravidel FCI druhou stranou. 

Článek 31 Postup 

a) Každý řádný/přidružený člen FCI nebo smluvní partner má právo předložit svoji 

stížnost vůči jinému členu/smluvnímu partnerovi Generálnímu zasedání 

b) Předmětem stížnosti může být jakékoli porušení Stanov nebo Jednacího řádu FCI. 

c) Stížnost musí být zaslána Výkonnému řediteli FCi v pěti stejnopisech v jednom 

z jednacích jazyků, a to spolu s písemnými důkazy a veškerými nutnými dokumen-

ty. Výkonný ředitel musí tuto stížnost obdržet do šesti měsíců od vzniku skutečnosti 
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nebo okamžiku, kdy se o ní stěžovatel dověděl; v každém případě ale nejpozději do 

jednoho roku od události. 

d) Výkonný ředitel ověří datum přijetí stížnosti a kopii zašle druhé straně s informací, 

že tato má právo do tří měsíců zaslat odpověď, v pěti stejnopisech v jednom 

z jednacích jazyků. Tato odpověď musí obsahovat veškeré podpůrné listinné důka-

zy. 

e) Jakmile Výkonný ředitel obdrží odpověď, zašle neprodleně jednu kopii stěžovateli 

na vědomí a složku s veškerými dokumenty stran sporu zašle členům Arbitrážní 

komise. 

f) Arbitrážní komise má právo před vynesením svého rozhodnutí důkazy libovolným 

způsobem, včetně slyšení, prověřit. 

g) Rozhodnutí bude vyneseno písemně v co nejkratším možném termínu v pracov-

ním jazyce FCI, který má v komisi většinové zastoupení. To pak bude přelo-

ženo do angličtiny. Rozhodnutí bude zasláno Předsednictvu ke schválení 

práce komise. Předsednictvo je oprávněno vyslechnout všechny členy ko-

mise společně. Pokud to je nutné, rozhodnutí  bude zasláno výkonnému ře-

diteli, aby mohl rozeslat kopie zúčastněným stranám. 

h) Předsednictvo společně s Arbitrážní komisí rozhodne o uložených sankcích, ne-

bo  o možnosti přijmout stížnost jedné strany bez uložení sankce, nicméně 

druhá strana musí dodržet rozhodnutí Komise a Předsednictva. 

Rozhodnutí předá Předsednictvu, které se může odvolat ke Generálnímu zasedání. 

Stejné právo je vyhrazeno oběma stranám sporu. 

i)   Zúčastněné strany mohou podat odvolání proti sankci, nikoli proti stížnosti, 

ke Generálnímu zasedání FCI. 

VII. FINANCE 

Článek 32 Finanční zdroje FCI 

Finanční zdroje FCI sestávají zejména z: 

 členských a partnerských příspěvků 

 dobrovolných příspěvků jako jsou dary nebo odkazy 

 dalších zdrojů z činností uskutečňovaných pod záštitou FCI 

Článek 33 Schválení účtů a rozpočtu 

K 31. prosinci každého roku je zpracovávána účetní závěrka, výkaz zisků a ztrát za da-

ný rok a rozpočet na následující rok. Účetní závěrka, výkaz zisků a ztrát za daný rok 

jsou předběžně schvalovány Předsednictvem a společně se zprávami auditora před-

kládány ke konečnému schválení následujícím Generálním zasedáním. 
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VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 34 Rozpuštění 

V případě dobrovolného rozpuštění určí Generální zasedání dva likvidátory a určí jejich 

pravomoci. 

Ve všech případech dobrovolného rozpuštění nebo nuceného rozpuštění soudem kdy-

koli nebo z jakéhokoli důvodu, bude movitý majetek rozpouštěné Federace převeden 

na sdružení s obdobnými cíli, podle rozhodnutí Generálního zasedání. 

Generální zasedání může vyhlásit rozpuštění Federace pouze za podmínky, kdy budou 

přítomny dvě třetiny členů. Jakékoli rozhodnutí o rozpuštění musí být přítomnými členy 

přijato jednomyslně. 

Článek 35 Nabytí účinnosti a odvolání proti rozhodnutím 

Rozhodnutí přijatá Generálním zasedáním, s výjimkou změn Stanov, nabývají platnosti 

v datu stanoveném Generálním zasedáním. Odvolání proti jakémukoli rozhodnutí Ge-

nerálního zasedání je možné do devadesáti dnů od nabytí jeho účinnosti. 

Článek 36 Odměny 

Veškeré funkce v rámci FCI jsou vykonávány dobrovolně. 

Článek 37 Oficiální jednací a rozhodující jazyky 

Oficiálními jednacími jazyky FCI jsou angličtina, francouzština, němčina a španělština. 

Tyto jsou požívány při Generálním zasedání. 

Na zasedáních Předsednictva je jednacím jazykem angličtina. Angličtina je oficiálním a 

rozhodujícím jazykem pro zápisy z jednání, korespondenci a vyhlášení. 

Dokumenty adresované belgickým orgánům jsou psány ve francouzštině. 

Stanovy, jednací řád, rozhodnutí a vyhlášení FCI budou uveřejňovány v uvedených čty-

řech jednacích jazycích. 

V případě sporů týkajících se Stanov anebo Jednacího řádu je rozhodující znění dané-

ho dokumentu ve francouzštině. 

Článek 38 Nepředvídatelné okolnosti a vyšší moc 

Cokoli, co není výslovně upraveno těmito Stanovami, zejména uveřejnění v Přílohách k 

Moniteur Belge, se řídí ustanoveními Kapitoly III belgického Zákona z 27. ledna 1921 o 

neziskových sdruženích, nadacích a mezinárodních neziskových organizacích. 

Acapulco, 22. května 2007 

Změny uvedené tučnou kurzívou byly schváleny Generálním zasedáním v Budapešti 

dne 14. května 2013. 
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Prezident Výkonný ředitel 

R. de Santiago Yves De Clercq 


