
Zpráva z Generálního zasedání FCI 
předkládá předseda ČMKU MVDr. Široký Lubomír  

 

 Generální zasedání FCI se většinou koná v  rámci Světové výstavy psů a 
to 1x za dva roky. Letošní Generální zasedání FCI bylo ve dnech 5. a 6. 
října na Slovensku v Bratislavěa  své zástupce vyslalo 52 států. Jen pro 
upřesnění, v  současné době má FCI 56 řádných členů, 21 členů 
asociovaných a 6 členů na dohodu.  

 Program Generálního zasedání FCI se příliš od podobných jednání 
nelišil. Úvodní slovo měl president FCI pan Hans Müller,  kterého dobře 
známe i z našich výstav. Pozorně sledovaná byla zpráva generálního 
tajemníka FCI, kterým je pan I. De Clercq. Jeho příspěvek se převážně 
skládal ze statistických přehledů, ale přesto nebyl nudný. Ono je docela 
zajímavé vědět, jak to vypadá např. s  udělenými šampionáty krásy i 
výkonu (samozřejmě šampionáty mezinárodními) a ještě zajímavější je 
zjištění, jak si v  tomto pohledu stojíme ve srovnání s  ostatními státy. 
Příjemně mě překvapilo a také potěšilo, že v  souvislosti 
s mezinárodními výstavami zaznělo jméno České republiky. Pan De 
Clercq totiž prohlásil naše vystavovatele za nejprogresivnější a ocenil 
tak jejich zájem a z  něj vyplývající účast na mezinárodních výstavách.  

 Dalším bodem byla zpráva finanční. Byla  předložena zpráva za rok 2007 
a 2008 a vyplývalo z  ní, že z  hlediska financí je FCI celkem vyrovnanou 
organizací.  

Dále byly na programu volby. FCI má trochu jiný přístup než máme my. 
Spočívá v tom, že se nevolí předsednictvo jako celek, ale že se volební  
období překrývají a v  podstatě se volby týkají vždy jen několika členů. 
V praxi to znamená udržení kontinuity a to je z  hlediska funkčnosti tak 
velké organizace velmi důležité. Možná bychom se nad podobným 
modelem měli zamyslet i u nás.. Tentokrát se volb y týkaly pánů Karla 
Reisingera, Hanse Müllera a Uwe Fishera. Protikandidáty  byly pan 
Jipping/Holandsko/,Jakkel/Maďarsko/,Habig/Německo/Payró/Mexiko/, 
Petitdidier/Francie/a paní Nekrosiane/Lotyšsko/ .  Volba byla 
jednokolová a zvolen i byli pan Müller,Habig a Jakkel. FCI má celou řadu 
tak zvaných obligatorních tedy jmenovaných komisí. Zde  nedošlo 
k žádné změně.Komise právní pan Frascino,Scheibler Tauber,komise pro 
standard paní  Mulholland,pan Wiblishauser a pan Payró.  Do programu 
byly zařazeny i správy z  jednotlivých komisí. A to: 

 Komise pro standardy 

 Komise vědecká  
 Komise právní  
 Komise výstavní 
 Komise chovatelská  
 Komise záchranářských psů 

 Komise služebních psů 

 Komise obedience  
 Komise agility  
 Komise pro kontinentální ohaře 

 Komise pro britské ohaře 



 Komise pro salašnické psy 

 Komise  pro slídiče 

 Komise pro honiče FCI sk 6 

 Komise pro chrty 
 
  

 FCI má v  současné době 21 asociovaných členů, z  těchto členů  Malta,El 
Salvador,Honduras,Bulharsko a Bělorusko požádala o řádné členství a 
byli přijati.Ze 6 členů na dohodu pořádal Uzbekistán  o změnu na 
asociované členství,ale tento návrh byl zamítnut z  důvodu neplacení 
členských příspěvků.  

 Další jednání se týkalo míst konání světových výstav. Místa konání 

světových výstav se určují s  předstihem a státy, které se o takovou čest 

ucházejí  tomu  věnují patřičnou pozornost. Již dříve bylo stanoveno, že 

v roce 2011 bude světová výstava v Paříži. Rok 2012 patří rakouským 

kolegům.   O další světovou výstavu v  roce 2013 se ucházelo Maďarsko a 

Polsko. Zvítězilo Maďarsko a světová výstava bude v  Budapešti. O rok 

2014 projevilo zájem pouze Finsko, a proto se světová výstava v  roce 

2014 bude konat v Helsinkách.  

 Poslední body jednání se dostaly na program druhý den a bylo dobře, že 

na tak důležitý materiál byl dostatek času.  

 Návrh představenstva  - odsouhlasení možnosti spolumajitelství ve všech 

státech FCI  

 Návrhy zemí Norska a Švédska  - dne 16.února 2009 zaslal norský, 

švédský a finský kynologický.klub požadavek na  FCI, zda by bylo možné 

14 plemen (z jejich zemí) titul CIE vyjmout. Představitelé  těchto tří 

států se shodli na důležitosti kombinace stavby  těla a pracovní 

schopnosti. Proto jsou přesvědčení, že by zadávání  mezinárodního titu lu 

CIE bez požadavků na pracovní výkon, poškodilo jejich  dlouholetou 

práci a narušilo vývoj těchto ras.   

 Různé: Mexiko FCI rozhodčí (problém posuzování u disidentských 

organizací)  

 Filipíny: FCI a Eukanuba sponzorství  

 
 Generální zasedání FCI tentokrát probíhalo při příležitosti Světové 

výstavy psů v  Bratislavě. Výstava byla rozdělena do čtyř dnů a přihlášen 

byl rekordní počet vystavovatelů. Ve čtvrtek se vystavovala plemena 

skupin FCI 1*4*5, v pátek skupiny FCI 3*6*10, v  sobotu skupina FCI 2 a 

v neděli skupiny FCI 7*8*9. Vzhledem k tomu, že se koná vždy ob rok a 

to v návaznosti na světovou výstavu, je již dnes jasné, že příští Generální 

zasedání FCI bude v  roce 2011 v Paříži.  

 
MVDr.Široký Lubomír  

Předseda ČMKU      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


