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1) - president FCI Rafael de Santiago uvítal přítomné, organizační́ informace a
poděkování CKU
- president CKU (Čínská kynologická unie) za hostící zemi všechny přivítal
2) Prezentace přítomných – přítomných 72 (jeden řádný člen = 1 hlas, nutná většina
při hlasování 35 hlasů, u stanov 2/3 z přítomných)
3) Byl představen, dle změn stanov, nový řídící schůze (chairman) Jose Luiz de
Vasconcelos. Přednesl proslov, poděkování a uvedl se do funkce.
4) Předseda Evropské sekce J.Hindse, zodpovědný za volby, měl uvítací proslov a
vysvětlil postup a vedení voleb. Byla zvolena volební komise, ve které byli delegáti
těchto zemí - Lotyšsko, Kolumbie, Malajsie.
5) Prezident FCI přednesl report FCI za poslední 2 roky. V roce 2017 byl bohatý rok
na události a bylo zasedání v Lipsku (D). V roce 2018 bylo mimořádné zasedání FCI
- GA kvůli změnám stanov.
6) Yves de Clercq prezentoval data ohledně FCI. Data se týkala počtu šampionátú,
titulú, chovatelských stanic, přehledú prezentací z web stránek a Facebookových
stránek, kolik mají návštěvníků, články publikované přes média a jejich oblíbenost.
Následně poděkoval CKU za organizaci a pohoštění. Poděkoval aktivitám s
oficialitami ohledně welfare a zdraví psů.
7) Prezentace Tamas Jakkel finanční zpráva, odsouhlaseno. Ve zprávě přednesl
transparetní data, zlepšovací procesy ve vyplácení a vytvářením rozpočtů,
efektivnější proplácení cestovného. Profity a ztráty 2017, i vzhledem k přesunu
Světové výstavy do Lipska. Přednesní jednotlivých položek finančního hodnocení. Ze
zprávy vyplývá, že FCI překračovaly svou finanční politiku ve všech uvedených
odvětvích.
8) General manager FCI prezentoval všechny aktivity a finanční plán na rok 2020 a
2021. Konkretizoval položky, kde bude docházet k navýšení rozpočtu.
9) Tamas Jakkel prezentoval plány a rozpočet na příští dva roky. Hlavně investovat
do zkušeností, aktivit v rámci edukace a propagace. Mediální prezentace. Informace
o navýšení sponzoringu od Royal Canine na 70000 Euro, kde nedojde pouze ke
klasickému sponzoringu, ale bude zprácován celý proaktivní program. FCI Youth
bude řešena samostatně v rámci plánovaného rozpočtu. A navázání smluvní užší
spolupráce s AKC, CKC a KČ. Požádal o profesionální pomoc PR a marketingového
oddělení sekretariátu FCI.

10) Odvolání volených členů GC, poděkování odstupujícímu členu GC Kari
Jarvinenovi (Fin). Byly zahájeny volby představením systému voleb a kandidátů.
Odvolání členové GC byli- Rafael de Santiago, M. A. Martínez, Kari Jarvinen.
Kandidáti na 3 volená místa - M.A.Martínez, Rafael de Santiago, Barbora Muller,
Eeva Anttinen. Zvoleni v prvním kole byli Barabara Muller (55) a M.A. Martínez (38),
(Rafael de Santiago 36, Eeva Anttinen 35); ve druhém kole zvolen Rafael de
Santiago počtem hlasů 41.
11) Volba prezidenta FCI, kde byli dva kandidáti a to Rafael de Santiago a Tamas
Jakkel. Ve volbě zvítězil Tamas Jakkel s počtem hlasů 53, pro druhého kandidáta
hlasovalo 19 delegátů ze 72.
12) Volba do stadnardní komise - kandidáti Rui Oliveira, Petru Montean, Jorge
Nallem, Revaz Khomasuridze . Zvoleni 3 kandiáti - Oliveira (44), Montean (53),
Nallem (57).
13) Vědecká komise - německý kandidát byl odvolán, kandidáti Kirsi Sainio, Gregoire
Leroy a Niksa Lemo. 3 místa, všichni zvoleni (70, 68, 71).
14) Disciplinární a arbitrážní komise. Prezentace Izraelského prezidenta proti
kandidátovi z Rumunska panu Stefanescu. Projevy kandidátů, volby, v prvním kole
postoupil N. P. Frascino (46), H. Tonkson Koit (49), C. G. Grosso (52) a stal se
presidentem, I. B. de Ciabatti (51), ve druhém kole zvolen C. Stefanescu.
15) Zvolení auditora a jeho zástupce. 2 kandidáti. J. Hernández (71) jako auditor, D.
Muto (72) jako zástupce.
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16) Sezvání jednací skupiny ohledně vztahu Světové organizace německých ovčáků
(WUSV) a FCI, sezváno na dobu oběda.
17) Předání odznaku Kari Jarvinenovi, čestné ocenění odstupujícímu členu GC FCI
od odstupujícího prezidenta FCI Rafaela de Santiaga.
18) Yves de Clercq připomněl členským státům, že bude zaslán dotazník k
reprezentacím v jednotlivých ne-mandatorních komisích a tyto je nutné odeslat do
předem stanovených termínů.
19) Odsouhlasení zpráv z komisí, byly součástí zaslaných materiálů. K reportu měl
koment Adrian Landarte z komise pro rozhodčí, který požádal, aby každá národní
organizace zpracovala komentovaný standard k národním plemenům pro účely
vzdělávání rozhodčích a pokud vytvoří video s komentářem standardu bude to
ideální. Následně tyto materiály zaslat komisi. Jinak bez připomínek.
20) Prezentace Bolívie jako kandidáta na plné členství. 5000 registrací ročně.
21) Prezentace Egypta jako asiciovaného člena.
22) Prezentace Kosova jako asociovaného člena.
23) Pro Bolívii hlasovalo 65 hlasů, pro Egypt 68 hlasů, pro Kosovo 60 hlasů.
24) Odsouhlasen bod 27 obsahující návrh změn ve článku 26.9, 26.10 respektive
26.11 týkajících se posuzování rozhodčích z nečlenských zemí v zemích FCI,
posuzování rozhodčích FCI mimo státy FCI a vytvářením kontraktů s takovými
partnery.
25) Odsouhlasení nové ne-mandatorní komise pro mondioring prostou většinou.
26) FCI Youth ne-mandatorní komise odsouhlasena prostou většinou po prezentaci
zástupce FCI Youth, kde byla detailně vysvětlena práce a finanční toky v rámci
tohoto FCI projektu. Od nyní bude po přechodnou dobu tento projekt financován do
stanoveného termínu z předem vytvořeného rozpočtu, který bude uzavřen a

převeden na komisi, přičemž tou dobou bude detailně zpracován celý plán
fungování, struktura i financování této komise.
27) Definitivní uzání plemen Dánsko-Švédský farmářský pes (71) a Rumunský
Bucovina ovčák (72).
28) Odsouhlasení nové metody uznávání nových plemen, metody efektivní populace.
Členka vědecké komise a zástupkyně ČMKU Veronika Chrpová byla požádána GC
prostednictvím generálního tajemníka FCI Yves de Clercqa o prezentování nové
metody a jejího vysvětlení GA. Veronika Chrpová vysvětlila plénu metodologii nové
metody, její vědecké podložení prostřednictvím publikační činnosti G. Leroye a
vysvětlila nástroje využívané touto metodou, kdy dochází k praktickému porovnání
konkrétní populace s populací ideální s využitím korelace tohoto porovnání k
inbreedingu. Přidání nové metody otevře dveře FCI stabilním, ale lokálně uzavřeným
plemenům vykazujícím vzestup v reálné populaci. Bod byl odsouhlasen 69 hlasy ze
72, přičemž žádný hlas nebyl proti. Tamas Jakkel následně poděkoval GA za
odsouhlasení a poblahopřál České republice k budoucímu prozatímnímu uznání
dvou nových plemen, Pražského krysaříka a Chodského psa. Pozn. Následné
zasedání GC tato slova potvrdila na svém zasedání po skončení GA.
29) Litva požadavek na vytvoření ne mandatorní komise pro vzdělávání a PR po
hlasování prošla.
30) Litva žádá o report od FCI Youth ....stáhli požadavek protože zpráva byla
prezentována.
31) Prezentace jednotlivých kandidátů na WDS 2023. Kandidáti Polsko, Warsava
(Byl vznesen dotaz na situaci v Polsku, zda je dostatek rezervních financí a je tým,
který by výstavu po změnách v ZKvP uspořádal. Na dotaz odpověděl president
ZKvP, že jsou připraveni.); Dánsko odstoupilo z kandidatury ve prospěch Švýcarska,
Ženeva; Ukrajina, Kyjev. Hlasování - Švýcarsko 41 hlasů, Ukrajina 16, Polsko, 14.
32) Kandidáti Ukrajina, Polsko, Dánsko a Izrael, která svou kandidaturu stáhla.
Hlasování - Ukrajina 27, Dánsko 25, Polsko 20.
33) WUSV a FCI budou pokračovat v pozitivně započatých rozhovorech k zdárnému
výsledku uspokojivého pro obě dvě strany.
Zápis byl zapsán delegáty za ČMKU L. Širokým, V. Chrpovou a L. Melicharovou.

