FCI General Assembly
6.-7.11.2017
CCL, Lipsko, SRN

1) Zahájení a přivítání přítomných
- Peter Friedrich za hostící VDH
- Rafael de Santiago za FCI – poděkování hostiteli + organizační info
2) Prezence přítomných
- přítomno 68 ze 72 řádných členů FCI
- 1 řádný člen = 1 hlas
- nutná většina při hlasování = 35
- pro hlasování o stanovách pak 2/3 z přítomných = 46
- změna “aim” cíl/účel organizace = 3/4 = 51
3) Zápis z GA FCI v Miláně 2015
- jednohlasně přijat
4) General Committee report/zpráva Předsednictva FCI – Rafael de Santiago
- GC e 2015-17 sešlo 7x (v dubnu 2017 v Praze)
- Top témata – příprava nových stanov, jednání s čínskou organizací CKU, jenání s
novými členy, dořešení WDS původně plánované do Ekvádoru – předun do SRN,
osobní návštěvy výstav, activity na FB, LinkedIn, jednání s kluby, smlouva s Brusel
Airlines, spolupráce s městem Thun (sídlo FCI), různé kampaně, spolupráce s
komisemi, podpora členů, připomínka zemřelých kynol.činovníků
- schváleno zvenutím ruky
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5) FCI activity report – FCI ED výk.ředitel Yves de Clercq
- celá bude k dispozici elektronicky
- poděkování VDH
- statistiky – 2016 = 255 CACIB výstav = 1.029.000 přihlášených (v roce 2013 =
972.000)
- potvrzených CACIBů – 2016 = 174.000 (2013 = 159.500)
- CACIT trialy 2016 = 2426 (2013 = 2256)
- nové CHS – 2016 – vice než 23.000
- web FCI – obsahuje extra sekci pro národní organizace
- komunikace FCI s NO – 2016 – 57 cirkulářů + 46 novinek
- nově propracovaný Judges directory – je k dispozici I v LOG IN části FCI stránek, NO si
určí, kdo k němu má přístup
- FCI web – v roce 2016 = 6.183.488 návštěvníků (cca 3.700 /den)
- NO mohou nominovat své zástupce do FCI non-mandatory komisí
- zpráva schválena
6) Finanční zpráva – FCI treasurer Carla Molinary
- přehledy a statistiky – graficky a číselně
- 2015 ekon.špatný rok, 2016 plusový – vyjmenování příčin, následků
- doporučení investice – welfare, vzdělávání, pozitivní image organizace
- daně zůstávají nezměněny
- zpráva přijata
7) Volba volební komise
- 5 kandidátů – zvoleni 3 (Landarte, Zaniery, Krishnan)
8) Volby do předsednictva FCI
- FCI General Committee – funkční odbobí končilo pro 3 členy GC - T. JAKKEL (HU), Mr
G. JIPPING (NL), Mrs C. MOLINARI (PT) – všichni znovu kandidovali + 3další = Mrs.
Klucniece, Mrs. Kazlauskaite, Mr. Stefanescu
- kandidáti představili sebe a své vize
- byli znovuzvoleni na 4 roky - Jakkel, Molinary, Jipping (2.kolo)
9) Volba prezidenta FCI
- jediný kandidát = stávající president Mr Rafael de Santiago
- byl znovuzvolen zvednutím ruky na 2 roky
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10) Volba 3 členů Standards Commission/FCI Komise pro standardy
- kandidáti: stávající členové Mr C. Guintard (FR) – Mr F. Asnaghi (IT) + noví kandidáti:
pan Peter Friedrich (DE), paní P.Heikkinen-Lehkonen (FI), pan J.Opara (PL),
W. Eikeseth (NO)
- prezentace kandidátů
- zvoleni na 4 roky: Guintard (FR), Asnaghi (IT), Friedrich (DE)
11) Volba 3 členů Scientific Commission/FCI Vědecké komise
- kandidáti = stávající členové – Dr. Villalobos Diaz J.A. (MX), Dr. M. Duran (UY)
- oba byli znovuzvoleni na 4 roky
- noví kandidáti: paní Veronika Kučerová-Chrpová (CZ) - Mr A. Kazmierski (PL)
- paní Veronika Kučerová-Chrpová (CZ) byla 37 hlasy zvolena na 4 roky do VK FCI
12) Volba auditora a jeho náhradníka
- stávající: J. Hernández (ES), D. Skok (HR)
- na návrh Předsednictva FCI byl J. Hernándet zvolen auditorem a D. Muto (IT)
náhradníkem na 2 roky
13) Zprávy komisí FCI
- předložené zprávy byly přijaty
14) Žádosti o řádné členství v FCI
- 7 nových zemí se ucházelo o plné členství v FCI
- po prezentacích jednotlivých organizací zastupujících dané země byly za „full
member“ přijaty 4:
Pakistan (Kennel Club of Pakistan)
San Marino (Kennel Club San Marino)
Turkey (Köpek Irklari ve Kinoloji Federasyonu)
Bahrain (Bahrain Kennel Club)
- Černá Hora nebyla po dodatečných otázkách a komentářích přijata, Bolívia a Srí
Lanka nebyla z vízových důvodů přítomna = nemohla být přijata
15) Žádosti o přidužené členství
- po představení, prezentaci, otázkách byli zvoleni 4 noví “FCI Associated members”:
Armenia (Armenian Dog-Lovers’ Association)
Bosnia and Herzegovina (Kinološki Savez u Bosni i Hercegovini)
Kirghizstan (Union of Cynologists of Kyrgyz Republic)
Vietnam (Vietnam Kennel Association)
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16) Nové Stanovy FCI
- přítomna právnička FCI, která vysvětlila legislativní situaci
- GA musí vzhledem k místu konání probíhat v souladu německými zákony – změna
stanov podléhá notářskému ověření v Německu = přítomna I německá právnička,
která dohlíží a stvrdí řádnost + FCI je registrována v Belgii = řídí se belgickým právem
= změny musí být následně registrovány a stvrzeny dle belgického práva
- Jorgen Hindse informuje, že předchozím GA FCI byl zadán GC FCI úkol aktualizace
stanov
- byla ustanovena pracovní skupina a předkládá návrhy nových FCI Statuses + Standing
Orders
- návrh diskutovat po blocích pro možné dodatky a změny
- rozpoutala se dlouhá diskuze o článku 3 = aim = má-li FCI hájit zájmy všech psů nebo
čistokrevných psů
- mnoho protichůdných názorů v souladu s politickou a kulturní situací jednotlivých
zemí z celého světa
- vyvoláno nové hlasování
- 53 zemí si přeje změnu stanov
- Vzhledem k obsáhlosti a důležitost 64 zemí hlasuje pro svolání mimořádného
General Assembly, které se bude konat v Belgii a bude věnováno jen Statuses a
Standing Orders
- národní organizace budou vyzvány k zaslání návrhů a budou v dostatečném
předstihu před konáním seznámeny s jednotlivými variantami

17) Definitivní uznání nových plemen
- následující 4 plemena jsou uznána FCI a právněna zíkat CACIB počínaje 7.11.2017
(=vč. WDS Lipsko 2017):
Russkiy Toy (352)
Cimarrón Uruguayo (353)
Gooczi Polski (354)
Tornjak (355)
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Návrhy národních organizací
18) Vznik nové komise pro “CaniCross” a “Turnierhundsport”
- návrh VDH Německo
- sporty představeny, konstatováno rozšíření do mnoha zemí
- návrh schválen
19) Konečné zrušení úmluvy mezi FCI-VDH-SV-WUSV + penalizace rozhodčích posuzujících
na akcích neuznávaných FCI
- návrhy Mexika (FCM)
- proběhla velká dikuze k oběma návrhům
- konstatování, že dle penalizace rozhodčího odporuje evropskému právu
- ad WUSV odhlasováno, že FCI vypoví smlouvu s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou
20) Vznik nové komise pro “Rally Obedience”
- návrh Finska (FKC)
- provozováno v cca 5.zemích
- návrh přijat
- první jednání komise svolá Finsko
21) Objasnění statusu členství Hong Kong Kennel Clubu
- podnět Lotyšska+Moldávie
- proběhla diskuze - je Hong Kong součástí Číny?- politicky ano, není to stát = při
dodržení FCI pravidla jedna země jeden hlas, nemá mít svůj samostatný hlas, ale jen
Čína včetně HongKongu
- GA svým rozhodnutím vyškrtlo Hong Kong ze seznamu států
- bude stanovena lhůta pro doladění administrativy chovatelské agendy mezi
příslušnými kennel cluby
22) Vznik komise pro “Groomig”
- návrh Malajsie a Filipín
- rozpoutala se velká diskuze týkající se welfare, mnoho protichůdných názorů,
geografické/politické/kulturní odlišnosti
- vznik schválen 36-ti hlasy
23) Vznik nezávislého arbitračního panelu pro rozhodčí
- návrh Malajsie
- proti hlasovalo 38 zemí, návrh nebyl schválen
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24) Projekt “Unique Code”
- zadání pro FCI sekretariát vymyslet užití unikátního kódu pro každého psa, které
usnadní užití při přihlašování bez opakovaného vypisování všech souvisejících
infomací, je třeba dobrá DTB, která je bezpečná, což je technicky náročné, project i
budget ve fázi plánování
25) Světová výstava psů a FCI General Assembly v roce 2021
- na pořadatelství General Assembly a WDS v roce 2021 kadidovalo Irsko a Česká
republika
- po prezentacích jednotlivých zemí a národních organizací proběhlo hlasování s
výsledkem 36:27 = Česká republika uspořádá jednání FCI GA a Světovou výstavu psů
v roce 2021 !!!!
26) Světová výstava psů v roce 2022
- vzhledem k předchozímu výsledku hlasování GA připadlo pořádání WDS 2022 Brazílii
(Sao Paulo)
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