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2022 FCI GENERAL ASSEMBLY – VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ FCI 2022 

Madrid, Melia Castilla Hotel, Spain 

 

Členové Generální komise 

Pan T. Jakkel (HU), předseda 

Pan G. Jipping (NL), místopředseda 

Paní B. Müller (CH), pokladník 

 

pan R.de Santiago (PR) 

paní C. Molinari (PT) 

pan M.A. Martínez (AR) 

pan J. Hindse (DK), Delegát Evropské sekce 

Pan J-L. Payró (MX), Delegát pro Ameriku a Karibskou sekci 

Pan D. Santos (PH), Delegát pro Asii, Afriku a Oceánii 

Pan Y. De Clercq (BE), Výkonný ředitel 

 

 

1. Zahájení 

V 9:30 zahájení, doporučení pro zajištění hladkého průběhu jednání. T. Jakkel (dále jen TJ) 

potvrzuje, že byly dodrženy lhůty pro zasílání pozvánek, programu jednání a souvisejících příloh 

dle ustanovení stanov FCI. TJ konkrétně děkuje RSCE za souhlas s pořádáním GA. 

J. M. Doval je vyzván, aby se ujal slova. Děkuje všem, že přijeli do Madridu, aby se zúčastnili FCI 

GA a Světové výstavy psů. 
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2. Hlasování a proxy (předání hlasovacího práva) 

74 hlasujících členů (16 zástupců + 58 zemí). Absolutní většiny je dosaženo při 38 hlasech. Pro 

změnu Stanov FCI a Jednacího řádu FCI jsou nutné 2/3 hlasů (většina), tedy 49 hlasů. 

 

3. Facilitátor 

Podle článku 21.5 Stanov FCI, byl pan José-Luis Vasconsellos (dále jen JLV) (BR) jmenován 

„Facilitátorem“ GC FCI, aby předsedal zasedání Valného shromáždění. 

 

4. Volební komise 

Zvolená komise  - V. Klucniece (LV), B. Matakovič (HR) a B. Zanieri (IT). 

YDC popisuje přesný postup hlasování elektronickými prostředky.  

Hlasování, zda valná hromada souhlasí s elektronickým hlasováním:  

• 64 pro (země se zástupci nemohly hlasovat všechny). 

• 0 proti 

 

 

5. Schválení zápisu z Valného shromáždění FCI 2019 (Shanghai): 

• 68 pro 

• 1 proti 

Schvaluje se zápis z Valného shromáždění FCI 2019. 

 

6. Zpráva předsedy Valného shromáždění - příloha 1 

TJ podává kompletní a detailní zprávu o činnosti FCI za poslední tři roky. 

• 73 pro 

• 1 se zdržel 

Zpráva prezidenta se schvaluje. 

 

7. Zpráva výkonného ředitele o činnosti v letech 2019 – 2020 – 2021  - příloha 2 

YDC podává kompletní a detailní zprávu o činnosti členů FCI a sekretariátu FCI. 

• 73 pro 

• 0 se zdrželo 

Zpráva výkonného ředitele se schvaluje. 

 

8. Finanční zprávy za roky 2019-2020-2021 - Příloha 3 
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BM podává kompletní zprávu o posledních třech letech. 

E. Drudi (SM) žádá o rozdělení právních a účetních poplatků.  

Kromě toho YDC vysvětluje, že „výroční zpráva“ se týká knihy, která je zasílána na jednotlivé NO. 

Facilitátor (JLV) žádá Valné shromáždění, aby hlasovalo o všech dokumentech týkajících se: 

• 2019 

• 68 pro  

• 5 proti  

Rozvaha za rok 2019 je schválena. 

• 2020 

• 63 pro 

• 9 proti 

• 2 zdrželi se 

 Rozvaha za rok 2020 je schválena. 

• 2021 

• 63 pro  

• 7 proti  

• 3 zdrželi se 

Rozvaha za rok 2021 je schválena. 

 

9. Kontrola počtu hlasů po pauze 

37 je absolutní většina pro volby. 50 je většina pro změnu Stanov a Jednacího řádu FCI. 

 

10. Plán činností a finanční plány na roky 2022 a 2023 – Rozpočty na roky 2022-2023 - příloha 4 

YDC a TJ podávají podrobnou zprávu o činnosti a finančních plánech na dané dva roky. 

Žádné otázky. 

Plán činnosti a finanční plány na roky 2022 a 2023 

• 70 pro  

• 3 proti  

• 1 zdržel se 

Rozpočty na roky 2022–2023 

• 71 pro 

• 2 proti  

• 1 zdržel se 
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Schvalují se plány činností a finanční plány na období 2022-2023 a odpovídající rozpočty na 

období 2022-2023. 

 

11. Poplatky na období 2022 a 2023 

TJ potvrzuje, že není předložen žádný návrh na změnu poplatků.  

 

Nastavené poplatky: 

Plné členství  900 €  
Přidružené členství  400€  
Smluvní partnerství  400€  
Exportní rodokmen (za exportní rodokmen) 
(pouze pro Smluvní partnery) 

2€  

CACIB (za přihlášeného psa v katalogu)  1,40€  
3,00€ (WDS)  

Světová výstava psů (WDS) (bez Valného 
shromáždění) (FCI Oběžník 78/2011)  

3000 €  

CACIT, CACIL, CACIOB, CACIAG, CACITR, 
CACID, Grooming (za událost) (výsledky do 3 
měsíců)  

15€  

CACIT, CACIL, CACIOB, CACIAG, CACITR, 
CACID, GROOMING (za událost) (výsledky 
déle než 3 měsíce) (FCI Oběžník 30/2010)  

15€  

Chovatelská stanice (za 1 CHS)  6€  
 

• 67 pro 

• 6 ne 

• 1 zdržel se 

12. Odvolání členů GV FCI 

• 65 pro 

• 5 proti  

• 4 zdrželi se 

Členové Generální komise FCI jsou oficiálně zbaveni odpovědnosti za management v období 

2019-2021. 

 

 

 

 

13. Volby a formální jmenování do funkcí 

13.1 GENERÁLNÍ KOMISE 
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13.1.1 Formální jmenování zástupců sekce členů Generální komise 

3 současní zástupci sekce jsou: J. L. Payro (MX), D. Santos (PH) a J. Hindse (DK) 

Nové stanovy vyžadují formální potvrzení zástupců sekcí valnou hromadou. 

J. L. Payro (MX), D. Santos (PH) a J. Hindse (DK) jsou formálně jmenováni zástupci sekcí Generální 

komise FCI. 

13.1.2 Volba členů Generální komise (mandáty do roku 2025) 

4 kandidáti: pan T. Jakkel (HU), pan G. Jipping (NL), paní C. Molinari (PT), pan J. M. Doval (ES) 

Všichni kandidáti se krátce představí. 

Výsledky voleb (1. kolo): nadpoloviční většina 

• T. Jakkel: 52 hlasů 

• G. Jipping: 50 hlasů 

• J. M. Doval: 43 hlasů  

• C. Molinari: 38 hlasů 

T. Jakkel, G. Jipping a J. M. Doval jsou voleni na 3 roky. 

 

13.1.3 Volba prezidenta (mandát do roku 2023) 

T. Jakkel je zvolen prezidentem FCI na 1 rok. 

TJ děkuje divákům za podporu. 

 

13.2 POVINNÉ KOMISE 

13.2.1 Komise pro standardy (mandáty do roku 2025) 

O volby se ucházejí 4 kandidáti: pánové P. Friedrich (DE), C. Guintard (FR), P.P. Condo (IT) a O. 

Schimpf (AT) 

Kandidáti se představují. 

Výsledky voleb (1. kolo): nadpoloviční většina 

• P. Friedrich: 41 hlasů  

• P.P. Condo: 47 hlasů 

• C. Guintard: 67 hlasů 

• O. Schimpf: 30 hlasů 

Pánové Guintard, Condo a Friedrich jsou voleni na 3leté funkční období. 

 

 

13.2.2 Vědecká komise (mandáty do roku 2025) 
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O volby se ucházejí 4 kandidáti: paní V. Chrpová (CZ), pan J.A. Villalobos (MX), pan J. Cerdeira (ES), 

paní A.E. Vazquez Lievano (SV). 

Kandidáti se krátce představí nebo jsou představeni. 

Výsledky voleb (1. kolo): nadpoloviční většina 

• V. Chrpová (CZ): 51 hlasů 

• Villalobos (MX): 61 hlasů 

• J.Cerdeira (ES): 26 hlasů 

• E. Vazquez Lievano (SV): 51 hlasů 

A. Villalobos, V. Chrpová, A. E. Vazquez Lievano jsou voleni na 3 roky. 

 

13.2.3 Disciplinární a rozhodčí komise 

Žádné hlasování se nekoná. Všichni členové byli zvoleni na 4leté funkční období v roce 2019. 

 

13.3 Finanční komise (mandát do roku 2023) 

Formální jmenování tří členů komise 

• Amerika a Karibik: pan F. Amorim (BR) 

• Evropa: pan E. Drudi (SM) 

• Asie, Afrika a Oceánie: pan R. Natividad (PH) 

Pánové F. Amorim (BR), E. Drudi (SM) a R. Natividad (PH) jsou oficiálně jmenováni členy Finanční 

komise FCI na 1 rok. 

 

14. Kandidáti na titul čestného prezidenta nebo člena FCI: návrh generální komise 
Na titul není navržen žádný kandidát. 
 
 
15. Zastoupení v nepovinných komisích 
YDC vysvětluje systém a uvádí, že FCI brzy sdělí termín (15. září 2022), s informací o komisích, 
kde chtějí být členové FCI/smluvní partneři zastoupeni jmény jejich delegátů. Bez těchto údajů 
nebudou členové/smluvní partneři zváni na jednání jednotlivých komisí. 
 
 
16. 2019 – 2020 - 2021 Zprávy o činnosti komisí 
 
16.1 Povinné provize 
Provize za standardy: bez komentáře, na základě žádosti facilitátora. 
 
16.2 Nepovinné provize 
Agility, britští ohaři, vzdělávání a vztahy s veřejností, péče o srst, pastevečtí psi, mondioring, 
rally, záchranáři, výstavní rozhodčí, výstavy, chrti: bez komentáře, na základě žádosti facilitátora. 
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17. Přihlášky k členství 
 
17.1 Plné členství: Gruzie (Fédération Cynologique de Géorgie - FCG) 
Prezentace národní kynologické organizace a země. 
Pozitivní doporučení generální komise FCI. 
Hlasování:  

• 59 pro  

• 10 proti 

• 2 zdrželi se 
FCG získává status řádného člena FCI. 
 
17.2 Plné členství: Černá Hora (Kinoloski Savez Crne Gore - Kennel Club of Montenegro - KSCG) 
Prezentace národní kynologické organizace a země. 
Pozitivní doporučení generální komise FCI 
Hlasování 

• 54 pro 

• 16 proti 

• 3 zdrželi se 
KSCG získává status řádného člena FCI. 
 
 

Ukončení prvního dne 
 

 
 
Hlasování a proxy 
74 členů  
Absolutní většina: 38 hlasů  
Většina pro změny stanov a jednacích řádů: 50 hlasů 
 
 
18. Návrhy generální komise 
18.1 Hlavní změny (požadované ze zákona a další) Stanov řádů FCI 
18.2. Změny Stanov FCI  
18.3. Změny řádu FCI 
 
TJ hlásí změny. Velká většina změn je způsobena změnami v belgických zákonech. Ostatní jsou 
navrženy pro usnadnění nebo zabezpečení pracovního postupu. 
Ruth Wirtz (RW) (právnička FCI) informuje o filozofii, která je základem změn. 
YDC také informuje o jednotlivých důvodech změn. 
 
Účast na výstavách FCI psů, kteří nejsou schváleni FCI: bude znovu projednáno s FCI právníky. 
 
GK by nemělo být dovoleno zbavit člena komise (povinných komisí) práva uděleného valnou 
hromadou. 
 
C. Stefanescu (RO) je proti možnosti dané FCI registrovat psy mimo FCI, a to i přes rozhodnutí 
soudního sporu v Düsseldorfu. Upozorňuje, že dalším krokem by mohl být zákaz jediné 
organizace FCI. 
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S. Delmar (IE) informuje, že Irish Kennel Club (IKC) prohrál soudní spory na základě monopolního 
přístupu. Dodává, že bychom měli být inkluzivní a blíže společnosti. Prosazuje různé úrovně 
registrace. J. Ronco (PA) je pro tuto otevřenost. 
 
C. Grosso (IT) navrhuje vypustit čl. 17 trvalých příkazů a vytvoření pracovní skupiny pro nalezení 
skutečného a dlouhodobého řešení uvedených problémů. 
 
C. Bremer (DE) navrhuje začít diskutovat o návrhu tří zemí souvisejících s WUSV, než se vrátíme k 
otázce stanov. 
 
Analýzu právního stavu (jak můžeme zaregistrovat FCI v jiném formátu – případně jako nevládní 
organizaci) provede právnička FCI (RW) a pokud nebude nalezeno vhodné řešení, může být i sídlo 
FCI (registrovaná adresa) převedeny do jiné země (mimo EU) (Švýcarska). 
 
Kromě toho, jakmile bude k dispozici výsledek analýzy, bude ustavena zvláštní pracovní skupina, 
která bude projednávat změny týkající se psů, kteří nejsou schváleni FCI. 
 
Probíhá několik hlasování: 
Možnost hlasovat e-mailem před konáním Valného shromáždění (v případě, že se člen nemůže 
zúčastnit) 

• 44 pro 

• 27 proti 

• 2 zdrželi se 
 

Možnost online hlasování pro jednorázové a nouzové záležitosti 

• 58 pro 

• 16 proti 

• 0 zdrželi se 
 
Specifická opatření související s událostmi schválenými FCI v případě neočekávaných okolností 
(pandemie, terorismus atd.) – čl. 51 Ochranná opatření 

• 66 pro 

• 7 proti 

• 0 zdrželi se 
 

Všechny ostatní zákonné požadavky (Valná hromada, vnitřní řád, každoroční schvalování 
rozpočtů, …) 

• 65 pro 

• 7 proti 

• 2 zdrželi se 
Stanovy a řády budou odpovídajícím způsobem upraveny a zaslány členům FCI v průběhu 
srpna (společně s kolektivním zmocněním belgické NO). 
 
 
 
18.4. Změny řádu FCI (čl. 20.3 a čl. 20.10) 
Změna (čl. 20.3) 

• 69 pro 
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• 3 proti 

• 2 zdrželi se 
Návrh je schválen. 
 
Změna (čl. 20.10) 

• 64 pro 

• 10 proti 

• 0 zdrželi se 
Návrh je schválen. 
 
 
18.5. Soutěž FCI Grooming: Certifikát a poplatek 
Report od D. Santos. 
Každému soutěžícímu bude účtovány nově poplatek 2€. V Asii se ročně účastní asi 10 000 
soutěžících. Zbytek návrhu je stažen. 

• 71 pro 

• 2 proti 

• 1 zdržel se 
Návrh je schválen. 
 
 
18.6. Tituly mezinárodního šampiona FCI: Poplatek FCI (pouze pro informaci) 
YDC informuje o dvou nových titulech (Junior a Veteran), které budou k dispozici od 1. srpna 
2022. Kromě toho podá zprávu o počtu přihlášek přijatých na GA v Curychu (CH) v roce 2023. 
Prudký nárůst zájmu by mohl vést k nutnosti zpoplatnit tyto tituly. 
SCC (FR) žádá o zřízení webové služby na webových stránkách FCI pro tituly C.I.B., C.I.T. atd., aby 
se zabránilo falešným dokumentům. 
 
 
18.7. Finanční příspěvek FCI do A2O a částí Ameriky a Karibiku: zvýšení o 5 000 EUR 

• 70 pro 

• 3 proti  

• 0 zdrželo se 
Finanční příspěvek FCI do sekcí A2O a Ameriky a Karibiku bude zvýšen na 20 000 eur. 
 
19. Návrhy povinných komisí (standardních a vědeckých) 
19.1. Definitivní uznání plemen 
 
19.1.1. AUSTRALIAN STUMPY TAIL CATTLE DOG (351): 
stažen z programu jednání. Zprávy K. Sainio (FI) (Vědecká komise). 
 
19.1.2. THAI BANGKAEW DOG (358) 

• 71 pro 

• 1 proti 

• 0 zdrželi se 
Thai Bangkaew je definitivně uznán FCI. 
19.2. Změna řádu FCI (nový čl. 18.3) 

• 69 pro 

• 0 proti 
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• 1 zdržel se 
Návrh je schválen. 
 
 
20. Návrhy členů 
20.1. Kostarika (ACC): Kupírovaní psi (oběžníky FCI 8/2016 & 57/2021) 
ACC svůj návrh stahuje. 
 
Generální komise FCI požaduje změnu pořadí návrhů programu jednání: Požadavek UKU bude 
vyřízen nyní, místo později (z důvodu účasti právničky FCI). 

• 68 pro 

• 3 proti 

• 1 zdržel se 
 
20.5 Ukrajina (UKU): vyloučení RKF (Rusko) a BCU (Bělorusko) z FCI 
 
1. UKU: krátké video s poděkováním Světu za veškerou pomoc. 
Dlouhý projev T. Onishchenka (UA). 
Žádný ruský občan nebude nikdy přijat na výstavy psů UKU. Je zcela jasné a veřejně známo, že 
mnoho členů RKF a BCU podporuje válku a to nejen na sociálních sítích. UKU žádá FCI GV o 
vyloučení RKF a BCU do konce války. 
 
2. RKF: Slovo dostává V. Golubev (RU). Vyjadřuje své nejhlubší sympatie k UKU a ukrajinským 
chovatelům. Trvá také na významu ruských chovatelů ve světové kynologii. 
 
3. Právník FCI (RW): technický projev ke kontrole souladu žádosti se stanovami a belgickým 
právem. O vyloučení lze rozhodnout výhradně na základě Stanov FCI, protože FCI se netýká 
souboru sankcí uplatňovaných EU vůči Rusku nebo Bělorusku. Právník uvádí a prokazuje, že 
žádost nebyla podána v souladu se Stanovami FCI.  
UKU nenavrhlo GA vyloučení RKF a BCU a nebylo aktivováno disciplinární rozhodčí řízení, které je 
potřebné pro korektní postup, dle pravidel FCI. 
 
Závěr: pokud se Valná hromada rozhodne hlasovat, existuje vysoké riziko, že bude usnesení 
pravomocně napadeno u příslušného soudu. Dojde-li ke změně programu jednání (tj. návrh by 
předkládala GK), lze návrh schválit. 
 
4. Debaty 
TJ: plně rozumí emocím. Je třeba jasně rozlišit dvě různá témata: aktivity vedené na Krymu RKF z 
jedné strany a válka z druhé strany. 
JH: Je to otázka morálky a hodnot. 
C. Hoberg (NI): nemůžeme zasahovat do politiky prováděné jednotlivými vládami. 
Pákistán (PK): O tomto návrhu bychom neměli diskutovat a měli bychom být velmi opatrní, jak 
vyjadřujeme své emoce. 
A. Rogger (CH) trvá na tom, že žádná mezinárodní federace nevyloučila Rusko. 
PL navrhuje použít „prozatímní přerušení vztahů“ mezi FCI a RKF. 
Pokud se Valná hromada rozhodne nehlasovat o vyloučení RKF, stále může použít čl. 14 a 
rozhodnout o zbavení RKF části nebo celku práv v rámci FCI. 
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Probíhají 2 hlasování: 
 
a) Souhlasíte se stažením návrhu z programu jednání, protože není v souladu se stanovami 
FCI? 
52 pro 
19 proti 
2 zdrželi se 
Nebylo dosaženo potřebné většiny (3/4) a nebyla schválena žádná změna programu. Následně 
proběhne hlasování o návrhu UKU. 
 
 
b) Souhlasíte s vyloučením RKF a BCU z FCI? 

• 21 pro 

• 49 proti 

• 3 zdrželi se 
Návrh UKU je zamítnut. 
 
20.2. Německo (VDH): Vytvoření nové nepovinné Komise – Water Work 
C. Bremer (DE) referuje o rostoucí popularitě této disciplíny. Nemá to nic společného s Rescue 
Dog, ale je to samostatná disciplína. 
PT: o jaká plemena jde? 
C. Bremer: tuto disciplínu jsou schopna vykonávat všechna plemena. 

• 56 pro 

• 14 proti 
Vzniká nová nepovinná komise „Vodní práce“. 
 
20.3. Maroko (SCCM) – Pákistán (KCP) – Španělsko (RSCE): Vztahy mezi FCI a Weltunion der 
Vereine für Deutsche Schäferhunde (WUSV) 
Col. Roy (PK): FCI a WUSV jsou dvě velké organizace. Měli by se společně snažit najít vhodná 
řešení. 
J.M. Doval (ES): Představenstvo FCI se musí pokusit najít řešení v konfliktu FCI-WUSV.  
C. Bremer (DE) informuje o chronologii problému. VDH souhlasí s tím, že znovu povede jednání 
za předpokladu, že budou dodrženy Stanovy FCI: Členové WUSV musí být přidruženi ke svému 
národnímu členovi FCI (NO). 
TJ: FCI je otevřena pro obnovení jednání, pokud to GA dovolí. 
C. Grosso (IT): ENCI je k dispozici FCI. Je nejvyšší čas ukončit všechny probíhající soudní spory. 
R. Simoes (BR): CBKC je pro dohodu, ale chce respekt od WUSV ohledně klubů přidružených k 
členům FCI. 

• 48 pro 

• 22 proti 

• 1 zdržel se 
FCI GC obnoví jednání s WUSV. 
 
 
 
20.4. Norsko (NKK): Zákaz pro plemeno: Cavalier King Charles (136) a Anglický buldok (149) 
O případu informuje delegát NKK. H. Hallmarsdottir (IS). Převážně referuje o právní stránce 
celého případu. 
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21. Světové výstavy psů 2025 – 2026 – 2027 
 
• 2025 
Finsko bude v roce 2025 hostit Světovou výstavu psů a Valné shromáždění FCI v Helsinkách. 
 
• 2026: Rakousko (AT) – Finsko (FI) – Itálie (IT) 
Rakousko se stahuje. 
Itálie bude v roce 2026 hostit FCI WDS v Miláně. 
 
• 2027 
Rakousko bude v roce 2027 pořádající zemí WDS a Valného shromáždění ve Welsu. 
 
 
 
Přeložila K. Seidlová 
Volný překlad 
 


