FCI GENERAL ASSEMBLY 2013
FCI European Section meeting – Jednání Evropské sekce FCI
12. 5.2013, Budapest
- před zahájením jednání zástupců evropských členských zemí FCI byly všem účastníkům předány
propozice Euro Dog Show Brno 2014, což bylo vítáno a přijato pozitivně, většina zúčastněných místo i akce
zde zná, mnoho zde posuzuje, správné místo, čas i zacílení pro prvotní anonci podrobnějších informací


v 16 hodin proběhla prezence přítomných , zahájení jednání předsedou sekce



postupně byly probírány jednotlivé body agendy pro nadcházející FCI General Assembly
- zejména pak kandidáti na nového prezidenta FCI, GA volí nového prezidenta (na 2 roky) přímo, dále
pak volí 3 členy předsednictva, předesednictvo na 9 členů, 6 přímo volených, další 3 jsou prezidenti
jenotlivých sekcí (Evropa, Amerika+Karibik, Asie)
- schválení předložených dokumentů k hospodaření FCI - balance sheet a audit report, daně, poplatky
- změny programu vzhledem k potenciální možnosti zrušení právní komise
- volba 3 nových členů komise pro standardy a vědecké komise FCI
- volba auditora
- volba non-mandatory komisí
- volba noých asociovaných členů – Gruzie (není doporučeno předsednictvem ES), Malajsie, Čína,
Gibraltar (předsednictvo ES souhlasí, pokud se připojí ke Španělsku)
- návrhy na dopnění stanov a směrnic FCI
- kandidatury na pořadatele World Dog Show v letech 2017 (SRN, Ekvádor) a 2018 (Švédsko, Ekvádor,
Chorvatsko, Holandsko)



dikuze o možnosti/nemožnosti a podmínkách získání několika různých národních šampionátů v jedné
zemi



v závěru rozvířena diskuze a argumentace mezi novým vedením Slovenské kynologické jednoty a jejím
ex-prezidentem Štefanem Štefíkem (členem předsednictva ES FCI a FCI) – toto téma bylo uzavřeno s
tím, že do případného legislativně prokázaného provinění je to vnitřní věc dané země a má být v dané
zemi řešena

FCI GENERAL ASSEMBLY 2013
13.-14.5.2013, Budapest
- na valné hromadě bylo první den přítomno 58 členů a druhý den 61 z celkových 65. členů FCI
1) zahájení zasedání valné hromady - pan Hans Müller
- přivítal účastníky a poděkoval hostitelské zemi za uspořádání GA a World Dog Show
- dal základní data k WDS (6000 psů ve středu na speciálních výstavách, 18000 na WDS)
- konstatoval, že pozvánky a podklady pro účastníky GA byly rozeslány dle regulí 6 týdnů před
konáním
- poděkoval za práci pro FCI a vyzval ke vzpomínce na v uplynulém období zemřelé členy
vědecké komise FCI
2) MEOE – Maďarský kennel klub
- jeho představitelé postupně přivítali hosty, předsednictvo FCI
- poděkovali za důvěru při udělení možnosti pořádat WDS 2013
- zmínil doprovodné akce WDS 2013
- zmínili důležité mezinárodně známé představitele MEOE z minulosti
- konstatují, že v posledních 13 letech probíhal v maďarské kynologii boj s ministerstvy, nyní je
nová organizace kynologie v zemi a nová struktura klubů
3) vystoupil představitel maďarské vlády
- rovněž uvítal přítomné a uvedl, že si uvědomuje, že všichni kynologové v těchto dnech upírají
zrak do Budapešti, neboť tak probíhají dvě největší letošní kynologické akce – zasedání valné
hromady FCI a Světová výstava psů
- zmínil důležitost WDS a kynologie v Maďarsku
- informoval o koordinační schůzce s pány Müllerem a Hindsem k otázkám organizace
kynologie a MEOE – shodli se na tom, že musí být dodržováno právo – v roce 2012 dochází k
reorganizaci kynologie a MEOE v Maďarsku – jsou připraveni na úspěšné pořádání WDS 2013

4) Zpráva předsednictva - odstupující prezident pan Hans Müller
- hodnotí uplynulé období
- jmenuje akce uspořádané v letech 2011,2012 v rámci oslav 100. výročí založení FCI včetně
WDS Salzburg, kde byla účast 20 000 psů
- deklaruje, že zdraví je základ chovatelství, zmiňuje dog welfare, vědeckou práci
- prezidium v případě oslovení podporuje členské země v potřebných otázkách, zejména státní
regulace v kynologii v některých zemích
- FCI spolupracuje i s partnerskými organizacemi v USA, Kanadě
- o členství požádaly nové země
- probíhá kontinuální práce v rámci jednotlivých sekcí
- špatná ekonomická situace v roce 2012 měla dopad i na kynologii
- malá fluktuace v prezidiu FCI je přínosná pro dobrou dlouhodobou spolupráci
- pan Hans Müller po práci na různých postech a pozicích a po 30. letech v prezidiu (z toho
převážnou část prezident) již nekandiduje
- hlavní zřetel má být dán na uchování vedoucí úlohy FCI jako hlavní kynologické organizace
na světě
- FCI chce i nadále pracovat pro co nejvíce zemí na světě, ale zároveň si uchovat kvalitu (“jsme
tak dobří, jako náš nejslabší článek”)
- všechna rozhodnutí jsou hlasována/přijímána majoritním principem
- pochvala administrativnímu týmu v Belgii za dobrou práci
- následovaly standing ovations – účastníci vyjádřili poděkování panu Müllerovi
5) Zpráva výkonného ředitele FCI - pan Yves De Clercq
- děkuje MEOE za spolupráci a přípravu GA+WDS 2013
- konstatuje nový trend – pořádání 2 x CACIB show za jeden víkend
- celková účast na CACIB výstavách v roce 2010 – 909.000 psů
- potvrzení CACIB – rostoucí tendence – rok 2010 – 135.176, rok 2011 – 140.240
- nejvyšší průměrná účast na výstavách v roce 2012 – Finsko – průměr 3.500 psů/výstavu
(za Asii Japonsko 902 psů/výstavu)
- celkové počty přihlášených vs. CACIB = 15%
- interšampion (show+beauty+utility) – 2010=7776, 2011=8990, 2012=7960
- mimo výstav cca 2000 dalších akcí (agility, lovecký trial...)
- C.I.B. - International Beauty Champion
- C.I.E. - International Show Champion
- C.I.T. - International Working Champion (agility, poslušnost...)

- 2010 = 175, 2012 = 220
- nové chovatelské stanice – rok 2010 = 23.038, rok 2012 = 19.279
- informace o komunikační strategii FCI – nový portál (včetně Newsletteru FCI)
www.dogdotcom.be
- jsou očekávány a vítány příspěvky z členských zemí
- nejdůležitější rozhodnutí jsou průběžně rozposílána členům
- v přípravě je přehled udělených CACIBů
- je možné zařadit pořádanou výstavu do on-line systému tak, aby se účastníci mohli hlásit online
- k dispozici je on-line přehled faktur a plateb
- byl dlouhý boj o marketingovou značku FCI a finálně je rozhodnuto, že španělská Federation
Canina Internacinal nesmí používat zkratku FCI a téměř identické logo FCI
- budova sídla FCI ve městě Thuin se bude renovovat a rozšiřovat – vznikne mimo jiné archív a
muzeum
6) Finanční zpráva za roky 2011 a 2012, pan Gerald Jipping
- schválena zpráva pokladníka za roky 2011 a 2012
- předložena rozvaha a rozpočet na 2014 a 2015
- profit za rok 2012 – cca 140.000,- EUR
7) Volba členů předsednitva FCI
- navrženi a schváleni 3 členové volební komise
- volba 3 členů General Committee
- volba majoritním systémem – zvolený musí dostat 50% + 1 hlas, hlasující napíší 1-3 jména na
lístek
- mandát skončil pro Jakkel, Jipping (znovu kandidují), Müller (již nekandiduje)
- dále kandidují: Friedrich (SRN), Molinari (IT), Stefanescu (ROM), Rub (CH)-odstoupil
- kandidáti se představili
- odevzdáno 136 platných hlasů
- zvoleni: pánové Jipping (38 hlasů), Jakkel ( 34), paní Molinari ( 31)
8) Volba nového prezidenta FCI (na 2 roky)
- kandidaturu stáhli: Jipping, Štefík, Molinari
- kandidovali: Jakkel, Järvinen, Santiago
- kandidáti přednesli svůj předvolební projev
- novým prezidentem byl zvolen pan Rafael De Santiago

9) Právní komise – návrh na zrušení Právní komise
- komise byla zrušena – 26 hlasů pro, 3 proti, 30 nehlasovalo
10) Komise pro standardy – volba 3 členů s končícím mandátem
- znovuzvoleni: Payró (MX) 39 hlasů, Wiblishauser (DE) 32
- nově zvolen: Guintard (FR) 32 hlasů (ve své řeči mluvil mj. o nedostatcích v 341 stávajících
standardech FCI)
11) Vědecká komise
- byli znovu zvoleni stávající členové (nikdo nový nekandidoval)
- Villalobos (MX), Hedhammar (SE), Durán (UY)
12) Volba auditora a jeho náhradníka
- končí mandát a znovu kandiduje a je zvolen Ahmansson (SE)
- náhradník Skok (HR)
13) Volba čestného prezidenta FCI
- Hans Müller byl zvolen Čestným prezidentem FCI
- padl návrh na úhradu cestovních nákladů a ubytování na akcích FCI
- došlo k předání plakety a daru

14) Non-mandatory komise
- do 30.6. nahlásit jestli, do jaké a koho ČMKU navrhuje jako svého reprezentanta
15) Zpráva komise pro standardy
- předložená zpráva komise byla schválena včetně informace týkající se nových plemen
16) Zpráva vědecké komise
- předložená zpráva komise byla schválena
- obsahovala rovněž informaci o nutnosti doložení “Health Certificate” pro pražského krysaříka
a chodského psa, který je požadovanou součástí v procesu uznání nového plemene
- u chodského psa je třeba rovněž přepracovat doložení linií do předepsané formy (více viz
příloha 5 Agendy GA FCI 2013)

17) Reporty dalších (non-mandatory) komisí
- předložená zprávy byla přijaty
- rozeběhla se diskuze PP vs. bez PP psi
- mnoho různých i protichůdných názorů z různých koutů světa (např. FCI by měla být
organizací pro všechny pejskaře, ne jen pro psy s PP, registrovat i bez PP, třeba v oddělené
databázi, aby nedošlo k útlumu, spousta vynikajících pracovně vedených psů je bez PP)
18) Volba nových řádných členů FCI (Full Membership)
- Gruzie – jen 6 hlasů pro – zatím zůstává dále smluvní partner FCI/Associated member
- Malajsie – představení MKA – členství jednomyslně schváleno
- Moldava – prezentace kennel klubu – plné členství jednomyslně schváleno
- Čína – prezentace China Kennel Union – poté řádné členství jednomyslně schváleno
- Gibraltar – velká diskuze, neb stanovy říkají - jeden stát=jeden člen, ale je Taiwan i Čína
- řádné členství nebylo doporučeno předsedou Evropské sekce FCI, protože existuje dohoda
mezi Španělskem+ES FCI+Gibraltar = Španělsko zastupuje Gibraltar, teď se chce Gibraltar
osamostatnit, Španělsko nesouhasí
- nakonec vyvolaným hlasováním přijat za řádného člena (pro 32, proti 27, nehlas. 2)
19) Asociované členství
- Azerbajdžán – prezentace KURA – po té jednomyslně schváleno
20) doplnění FCI Standing Orders – čl 8, bod 3
- plemenné knihy – registrace nejméně 3 generací ke každému novému zápisovému číslu
- přijato (pro 53, proti 5)
21) doplnění FCI Standing Orders – čl.9, bod 4
- jméno CHS registrované FCI se může dávat na PP, pokud je dané plemeno uznáváno státem
vydávajícím PP FCI
- přijato (pro 55, proti 4, neplatný 1)
22) doplnění FCI Statuses (Stanov) čl. 17, bod c
- delegát řádného člena musí mít “legal residence” (legální pobyt) ve státě, který zastupuje
- přijato (pro 55, proti 4, nepl. 1)

23) doplnění FCI Statuses (Stanov) čl. 20

- úpravy textu (předsednictvo volí pokladníka - vyškrtnuto “po každém zasedání”, smluvní
partneři – změněno: mají právo se prezentovat před GC)
24) doplnění FCI Statuses (Stanov) čl. 26, bod A
- zástupci země v non-mandatory komisích musí mít legální pobyt v dané zemi
25) doplnění FCI Statuses (Stanov) čl. 25-30-31
- úpravy v návaznosti na odhlasované zrušení právní komise
26) International Champion certifikát
- návrh, aby jeho vydávání bylo zpoplatněno
- chovatel doloží a zažádá FCI o vydání, FCI schválí a uvědomí národní organizaci+majitele o
udělení, majitel si pak může dodatečně zaplatit diplom
- proces zůstává, jak je nastaven nyní = návrh nebyl přijat (pro 23, proti 23)
27) Multiple CAC výstavy
- možnost získat několik CAC různých států na území jedné země
- dlouhá diskuze, mnoho různých názorů, zkušeností, návrhů
- nakonec navržena změna Standing Orders: na území jiného člena/země nemůže být zadán
CAC/šampionát dané země
- 58 členů bylo přítomno, pro majoritní většinu třeba 39 (2/3)
- návrh přijat (pro 41, proti 17)
28) Návrh na zřízení komise pro Fly-ball
- návrh belgického kennel klubu na zřízení nové non-mandatory komise
- návrh většinou přijat
29) Rozhodčí vs. disidentské organizace
- podnět z Mexika
- diskuze o procesním postupu a způsobu postihu rozhodčích, kteří nedodržují FCI předpisy
(posuzují na akcích nezastřešených FCI)
30) Návrh Ruska+Litvy – příloha GA agendy 28
- nepožadovaly projednání, bylo již vyřešeno bodem 27
31) Volba pořadatele World Dog Show 2017

- kandidovalo Německo (Lipsko) a Ekvádor (Quito)
- prezentace kandidátů
- poměrem 33:25 zvoleno Quito, Ekvádor
32) Volba pořadatele World Dog Show 2018
- kandidovalo Chorvatsko, Švédsko, Holandsko
- následovaly prezentace kandidátů
- zvoleno bylo Holandsko (29 hlasů) - Amsterdam 9.-12.8.2018 (Chorvatsko 24, Švédsko 4)

33) The FCI Dog Health, Well-Being and Welfare Initiative (Brenda Bonnet)
- pracovní skupina FCI
- již 18 měsíců vzniká celosvětová informační síť, bude doplňována a spuštěna cca za rok
34) Info Bulharského kennel klubu
- přejí si, aby bylo uvedeno do zápisu, že podají podnět k soudu pro porušení postupu GA FCI
2013
Zhruba ve 21 hodin bylo zasedání Valné hromady FCI 2013 ukončeno. Následující je plánováno za
dva roky při WDS 2015.
Široký Lubomír
předseda ČMKU

