Zasedání Evropské sekce FCI
28.8.2017
Alfavito hotel, Kyjev, Ukrajina

1) prezence
- přítomno 38 zemí
2) seznámení s programem
3) minutes – General Assembly of the FCI Europea section
- jednohlasně přijat zápis z minulého zasedání v Bruselu 29.8.2016
4)zpáva prezidenta Evropské sekce FCI
- jednohlasně přijata
5) finanční zpráva ES FCI a zpráva auditora
- zpráva za období 1.5.2016 - 30.4.2017 byla přijata
6) volba „volební komise“
- návrh: Bojan Matakovič, Peter Friedrich, Vija Klucniece
- VK zvolena
7) volba pořadatele Evropské výstavy psů 2021
- kandidáti: Rusko, Dánsko, Maďarsko
- původně kandidující Itálie stáhla svoji kandidaturu
- prezentace jednotlivých zemí: promo videa + ústní info
- následovalo tajné hlasování
- výsledek: 38 hlasujících, 1 hlas neplatný
Rusko – 1
Dánsko – 8
Maďarsko – 28 = Evropská výstava psů 2021 - 21.-23.5.2021, Hungexpo Budapest
- zvolen FCI observer pro tuto výstavu – Dino Muto (IT)
8) poplatky ES FCI
- předsednictvo Evropské sekce navrhlo vzhledem k dobré finanční situaci nulový členský poplatek na
období 1.5.2017-30.4.2018
- návrh jednohlasně přijat
9) FCI Statutes + Standing Orders
- byla vytvořena pracovní skupina pro úpravu stanov, řádů a předpisů FCI
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- z historických důvodů je FCI registrována v Belgii a bylo třeba sladit stanovy s belgickými zákony
- byl najat zkušený právník
- stanovy nyní korespondují s BE právem a jsou „neprůstřelné“ při případné soudní při
9a) konstatováno, že Evropská sekce FCI nemůže přijímat rozhodnutí , ale může dávat doporučení pro
GA FCI
9b) FCI future presentation
- velká diskuze k tématu rozdělení Evropské sekce na 3 nové divize zejména z důvodu posílení při
hlasování na General Assembly
- stávající systém = jedna země = jeden hlas – bez ohledu na počet zápisů (na počet obyvatel) a počet
CACIB výstav/počet přihlášek
- na přijetí podstatných návrhů na GA je potřeba 2/3 hlasů a aktuálně Americko-karibská + Asijskopacifiká sekce při dohodě přehlasují Evropskou sekci (byť většina objemu kynologické činnosti je díky
historickým kořenům v Evropě)
- návrh rozdělení na 3 nové sekce = 3 místa v předsednictvu FCi místo stávajícího jednoho, 3 sekční
výstavy + jedna evropská místo stávající jedné evropské, rodělení financí sekce na tři díly
- vyvstalo mnoho otázek ohledně pravomocí, praktické proveditelnosti, zda rozdrolení skutečně
povede k posílení, zda výhodné pro kennel kluby a vystavovatele/chovatele…..
- došlo k hlasování, zda vůbec dále toto téma řešit a případně návrh předkládat generálnímu zasedání
- výsledek – ano=10, ne=15, potřeba větší diskuze=10, 3 hlasy neplatné
- návrh odložen
9c) Stanovy FCI
- probírány změny či nové body po jednotlivých bodech
- některá ze zdůrazněných témat:
vznik „kárné“ komise
začlenění „dog welfare“
konkrétní postupy, lhůty, počty a procedury při zasedáních – svolání, průběh, hlasování, zápisy
FCI logo – finálně ochranná registrace
Požadavky a podmínky pro full/associate member/contract partner
Ukončení členství
Specifikací sekcí – práva/povinnosti
Kancelář sekretariátu Thuin – nově „Head Office“
Sankce
Finanční dohled – účty a rozpočty
Externí audit
Hierarchie norem
9d) Standing Orders
- jasné definice – například okruhy:
- možnost svolávání virtuálních jednání- Konflikt zájmů
- kennel names
- rozhodčí
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10) 1st FCI International Congress for judges (st 23.8.2017)
- hodnocen velmi kladně
- zmíněna a pozitivně přijata nabídka ČMKU na uspořádání následujícího kongresu v Praze (za finančí
podpory ES FCI)
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