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I. Hlava I – Názov – Ústredie – Ciele a činnosť - Trvanie
Článok 1 – Názov
1.1.
1.2.

Asociácia má názov “Fédération Cynologique Internationale“, v skratke “FCI”, (ďalej
označovaná len ako "Asociácia").
Asociácia má právnu formu medzinárodnej neziskovej organizácie a riadi sa
ustanoveniami Hlavy III belgického zákona z 27. júna 1921 o neziskových
organizáciách, nadáciách, európskych politických stranách a európskych politických
nadáciách (ďalej len "Zákon z 27. júna 1921"), v znení neskorších predpisov.

Článok 2 – Ústredie
2.1.
2.2.

Ústredie Asociácie sa v súčasnosti nachádza na adrese THUIN, 13, Place Albert 1er,
Belgicko (ďalej len ako "Ústredie").
Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie belgickej jazykovej legislatívy, môže byť
Ústredie prenesené na akékoľvek iné miesto v Belgicku na základe rozhodnutia
Valného zhromaždenia.

Článok 3 – Ciele a činnosť
3.1.

Asociácia je prísne nezisková. Sleduje nasledovné ciele na celom svete v súlade s
pravidlami a právnymi predpismi jednotlivých krajín:
a)
podporovanie a propagácia chovu, registrácie a využívania čistokrvných psov
s preukazom o pôvode, zabezpečujúc, aby ich funkčné, zdravotné a fyzické
vlastnosti spĺňali štandard daný pre každé príslušné plemeno, čo im umožňuje
pracovať a vykonávať rôzne funkcie v súlade so špecifickými vlastnosťami ich
plemena;
b) ochranu využívania, držby a chovu čistokrvných psov s preukazom o pôvode v
krajinách, v ktorých má Asociácia Člena alebo Zmluvného partnera; podpora
neziskovej výmeny psov a informácií o kynológii medzi Členmi a Zmluvnými
partnermi a iniciovanie organizovania výstav, testov, skúšok, konferencií,
športových a vzdelávacích podujatí, využívanie psov v záchranných operáciách a
na iné špeciálne účely ako sú terapia, pomoc a iné aktivity súvisiace so psami;
c)
presadzovanie a podpora kynológie a starostlivosti o psov na celom svete v rámci
kompetencie každého Člena alebo Zmluvného partnera a v rozsahu, ktorý je
možný pre každého Člena alebo Zmluvného partnera. Predovšetkým, všetci psi
majú nárok na nasledujúce:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

3.2.

Ochrana pred hladom, smädom a podvýživou;
Ochrana pred vystavením extrémnemu teplu a chladu;
Ochrana pred strachom;
Ochrana pred zraneniami a chorobami;
Ochrana pohybu v primeraných podmienkach.

V záujme realizácie vyššie uvedených cieľov medzinárodnej prospešnosti, Asociácia
rozvíja najmä tieto činnosti:
a)

vydávanie osobitných predpisov, aby sa zabezpečilo najmä:
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(i)

b)

c)

d)
e)
3.3.
3.4.

vzájomné uznávanie plemenných kníh, dodatkov k plemenným knihám
a preukazov o pôvode, výhradne a bez akýchkoľvek iných;
(ii) vzájomné uznávanie názvov chovateľských staníc a rozhodcov, a zriadenie
medzinárodného zoznamu názvov chovateľských staníc a zoznamu
rozhodcov;
(iii) podpora etiky a vedeckého výskumu, ktorý má zásadný význam v kynológii,
a voľnú výmenu vedeckých informácií medzi Členmi a Zmluvnými
partnermi;
(iv) dodržiavanie štandardov plemien tak, ako boli schválené Asociáciou, tieto
musia byť uznané všetkými Členmi a Zmluvnými partnermi, pokiaľ nie sú v
rozpore so zákonmi príslušnej krajiny;
(v) štandardizácia – v najväčšej možnej miere – národných predpisov
vydávaním nariadení pre medzinárodné výstavy a pre medzinárodné
šampionáty krásy aj výkonu a vedením zoznamu psov oprávnených na tieto
tituly;
(vi) štandardizácia – ak je to odôvodnené – národných predpisov týkajúcich sa
národných šampionátov;
(vii) usilovať sa o udržiavanie vysokých štandardov rozhodcov, určených
posudzovať na medzinárodných výstavách, pracovných testoch a skúškach;
(viii) vzájomné uznávanie sankcií a postupov stanovených Členmi a Zmluvnými
partnermi.
v prípade potreby podporovať Členov a Zmluvných partnerov v spolupráci s inými
medzinárodnými organizáciami poskytovaním odborných informácií, know-how
a v prípade potreby odborníkov v oblasti kynológie;
definovať a zverejňovať charakteristiky každého plemena po predchádzajúcom
schválení Valným zhromaždením alebo Prezídiom Asociácie na základe
štandardov plemien z krajín ich pôvodu alebo krajín patronátu;
podporovať organizáciu medzinárodných konferencií a vzdelávacích seminárov;
slúžiť ako zdroj a fórum pre vzdelávanie, zdieľanie informácií a vytváranie
prepojení medzi Členmi a Zmluvnými partnermi.

Asociácia sa môže stať členom akejkoľvek inej neziskovej organizácie za predpokladu,
že členstvo bolo predtým schválené Valným zhromaždením Asociácie.
Asociácia môže vykonávať akúkoľvek inú činnosť alebo podnikať akékoľvek iné kroky,
ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s cieľom Asociácie, alebo ktoré sú potrebné,
alebo prospešné pre dosiahnutie uvedeného cieľa. Okrem iného a za predpokladu,
že takáto činnosť je buď výslovne obsiahnutá v schválenom rozpočte Asociácie, alebo
je inak schválená Valným zhromaždením, môže Asociácia poskytovať pôžičky,
investovať do kapitálu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, priamo alebo nepriamo,
prevziať účasť na iných právnických osobách, združeniach a spoločnostiach
súkromného alebo verejného charakteru bez ohľadu na to, či sa riadia belgickým
právom alebo cudzím právom.
Okrem toho môže Asociácia vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá priamo alebo
nepriamo prispieva k realizácii vyššie uvedeného neziskového cieľa medzinárodnej
užitočnosti. Zahŕňa to aj vykonávanie komerčných a ziskových činností na
sekundárnom základe v rozsahu, v akom to dovoľuje zákon. Vždy platí, že sa výťažok
prideľuje na realizáciu vyššie uvedeného neziskového cieľa medzinárodnej
užitočnosti.
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Asociácia je oprávnená zhromažďovať akékoľvek prostriedky, potrebné na
dosiahnutie svojho cieľa.

Článok 4 – Nediskriminovanie a postoj proti rasizmu
4.1.

Diskriminácia akéhokoľvek druhu voči krajine, súkromnej osobe alebo skupinám osôb
na základe etnického pôvodu, pohlavia, jazyka, náboženstva, politiky, sexuálnej
orientácie alebo akéhokoľvek iného dôvodu je prísne zakázaná v rámci Asociácie a
trestá sa pozastavením alebo vylúčením.

Článok 5 – Podpora priateľských vzťahov
5.1.

Asociácia podporuje priateľské vzťahy:
a)
b)

medzi Členmi, Sekciami a Zmluvnými partnermi;
v spoločnosti pre humanitárne ciele.

Článok 6 – Trvanie
Asociácia sa zriaďuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoĺvek rozpustená na základe
rozhodnutia Valného zhromaždenia v súlade s článkom 55 týchto Stanov.

Hlava II. – Členstvo a partnerstvo
Článok 7 – Všeobecné ustanovenia
7.1.

7.2.
7.3.

7.4

Asociácia má dve (2) kategórie členov: Riadnych členov a Asociovaných členov (ďalej
len "Členovia") a dve (2) kategórie partnerov: Zmluvní partneri a Spolupracujúci
partneri (ďalej všetci len ako "Partneri").
Fyzické osoby nemajú nárok na Členstvo alebo Partnerstvo v Asociácii.
V súlade s ich príslušným štatútom, ustanoveným v článkoch 8, 9, 10 a 11 týchto Stanov
majú všetci Členovia a Partneri všetky práva, ktoré sú im garantované v zmysle týchto
Stanov, Vykonávacích predpisov FCI, nariadení FCI, obežníkov a rozhodnutí Prezídia FCI
a Valného zhromaždenia (ďalej len "Riadiace pravidlá FCI")
Členstvo je otvorené len jednej kategórii za krajinu (Riadny člen, Asociovaný člen a
Zmluvný partner), pričom nie je možné súčasne uznávať niekoľko Národných
kynologických organizácií.

Článok 8 – Riadny člen
8.1.

Riadne členstvo je otvorené iba jednej (1) Národnej kynologickej organizácii v krajine,
ktorá spĺňa všetky nasledujúce podmienky:
a)
b)

c)

STANOVY FCI

má štatút Asociovaného členstva Asociácie po obdobie najmenej piatich (5)
rokov;
v čase žiadosti o Riadne členstvo registrovať aspoň 3 000 psov (šteňatá a
importy) vo svojej plemennej knihe a dodatku a registrovať minimálne pätnásť
percent (15%) FCI uznaných plemien počas každého z troch (3 ) kalendárnych
rokov pred dátumom podania žiadosti;
prijatie právnej formy neziskovej organizácie alebo jej právneho ekvivalentu
podľa platného práva krajiny príslušnej organizácie;
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d)
e)
8.2.

Riadni členovia majú plné členské práva vrátane práva zúčastňovať sa a hlasovať na
Valnom zhromaždení prostredníctvom svojich Delegátov vymenovaných v súlade s
článkom 20.1. týchto Stanov.
Okrem iného, Riadni členovia tiež majú právo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

8.3.

uznanie všetkých plemien, ktoré Asociácia uznáva;
účasť na sledovaní a dosahovaní cieľov Asociácie.

navrhnúť kandidátov, ktorí môžu byť volení za členov Prezídia alebo za členov v
akomkoľvek inom orgáne Asociácie a v povinných Komisiách;
požiadať FCI o uznanie plemena na predbežnej alebo definitívnej báze;
predkladať návrhy Valnému zhromaždeniu, vrátane návrhov na zmenu Stanov,
alebo Vykonávacích predpisov;
požiadať o poriadanie Svetovej alebo Sekčnej výstavy alebo majstrovstiev Sekcie
/ sveta v športe alebo výkone;
nominovať a písomne oznámiť mená maximálne troch (3) delegátov Valného
zhromaždenia Asociácie;
využívať Asociáciu ako zdroj informácií a ako platformu pre kontakt s ostatnými
Členmi alebo Zmluvnými partnermi;
používať logo FCI v súlade s článkom 60 týchto Stanov.

Riadni členovia majú nasledujúce členské povinnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

l)

m)

konať v záujme Asociácie podľa svojich najlepších schopností a možností;
propagovať a podporovať kynológiu a blaho psov v rámci kompetencií Riadnych
členov a v rozsahu, ktorý je možný;
plne dodržiavať Riadiace pravidlá FCI, za predpokladu, že nie sú v rozpore s
vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny Riadneho člena;
registrovať názvy chovateľských staníc v medzinárodnom zozname
chovateľských staníc FCI;
zaplatiť poplatok za Riadne členstvo a všetky ostatné poplatky Asociácii
zabezpečiť, aby členovia Riadneho člena vždy dodržiavali Riadiace pravidlá FCI;
uznať všetky plemená FCI (predbežne alebo definitívne uznané);
rešpektovať štandardy plemien FCI a nomenklatúru plemien;
vylúčiť osoby, ktoré chovajú a/alebo predávajú psy výlučne za ekonomickým
účelom a/alebo porušujú kódex chovateľskej etiky, ako je definované vo
Vykonávacích predpisoch;
neznevážiť Asociáciu alebo ktoréhokoľvek z jej Členov a Zmluvných partnerov
úmyselne, verejne a oficiálne;
organizovať aspoň dve (2) výstavy CACIB ročne pre krajiny s registráciami v
plemenných knihách do desiatich tisíc (10 000) psov ročne počas dvoch rokov
pred dátumami udalostí;
pre Členov s viac ako desiatimi tisícami (10 000) registrácií v plemenných knihách
ročne v priebehu dvoch (2) rokov pred termínom podujatia organizovať jednu (1)
výstavu CACIB na každých ďalších 10 000 registrovaných psov a minimálne desať
(10) výstav CACIB pre Členov s viac ako sto tisíc (100 000) registráciami v
plemenných knihách ročne počas dvoch (2) rokov predchádzajúcich termínom
podujatia;
poskytovať štatistiky podľa požiadaviek Ústredia.
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Článok 9 – Asociovaný člen
9.1.

Asociované členstvo je otvorené iba jednej (1) Národnej kynologickej organizácii v
krajine, ktorá spĺňa všetky nasledujúce podmienky:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

má postavenie Zmluvného partnera Asociácie a splnil skúšobnú dobu najmenej
päť (5) rokov;
v čase žiadosti o asociované členstvo, registrácia minimálne tisíc (1.000) psov
(šteňatá a importy) v plemennej knihe a dodatku a registrácia minimálne
desiatich percent (10%) FCI uznávaných plemien počas každého z troch (3)
kalendárnych rokov pred dátumom podania žiadosti;
prijatie právnej formy neziskovej organizácie alebo jej právneho ekvivalentu
podľa platného práva krajiny príslušnej organizácie;
uznanie všetkých plemien FCI (predbežne alebo definitívne uznaných);
účasť na sledovaní a dosahovaní cieľov Asociácie;
uzatvorenie osobitnej dohody o asociovanom členstve, ktorá špecifikuje vzťah
Asociovaného člena k Asociácii.

9.2.

Asociovaní členovia majú právo zúčastniť sa na zasadnutí Valného zhromaždenia.
Nemajú právo hlasovať, ale majú právo hovoriť prostredníctvom svojich Delegátov
vymenovaných v súlade s článkom 9.2 ods. 2 písm. d) týchto Stanov. Asociovaní
členovia nemôžu navrhovať kandidátov do volieb za členov Prezídia alebo za členov v
žiadnom inom orgáne Asociácie a v povinných Komisiách. Asociovaní členovia nemajú
právo žiadať o organizovanie Svetovej alebo Sekčnej výstavy alebo Majstrovstiev
Sekice/Sveta v športe alebo vo výkone.
Okrem toho majú Asociovaní členovia aj právo:
a)
zúčastňovať sa na zasadaniach Sekcií s právom hovoriť, ale nie hlasovať;
b) zúčastňovať sa na stretnutiach nepovinných Komisií s právom hovoriť , ale nie
hlasovať;
c)
požiadať FCI o uznanie plemena na predbežnej a definitívnej báze;
d) nominovať a písomne oznámiť mená najviac troch (3) Delegátov Valného
zhromaždenia Asociácie;
e) využívať Asociáciu ako zdroj informácií a ako platformu pre kontakt s ostatnými
Členmi alebo Zmluvnými partnermi;
f)
používať logo FCI v súlade s článkom 60 týchto Stanov.

9.3.

Asociovaní členovia majú nasledujúce členské povinnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

konať v záujme Asociácie podľa svojich najlepších schopností a možností;
propagovať a podporovať kynológiu a blaho psov v rámci kompetencií
Asociovaných členov a v rozsahu, ktorý je možný;
plne dodržiavať Riadiace pravidlá FCI, za predpokladu, že nie sú v rozpore s
vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny Asociovaného člena;
dodržiavať osobitnú zmluvu o Asociovanom členstve, ktorú uzavreli s Asociáciou;
registrovať názvy chovateľských staníc v medzinárodnom zozname
chovateľských staníc FCI;
zaplatiť poplatok za Asociované členstvo a všetky ostatné poplatky Asociácii
zabezpečiť, aby členovia Asociovaného člena vždy dodržiavali Riadiace pravidlá
FCI;
uznať všetky plemená FCI (predbežne alebo definitívne uznané);
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i)
j)

k)
l)
m)

rešpektovať štandardy plemien FCI a nomenklatúru plemien;
vylúčiť osoby, ktoré chovajú a/alebo predávajú psy výlučne za ekonomickým
účelom a/alebo porušujú kódex chovateľskej etiky, ako je definované vo
Vykonávacích predpisoch;
neznevážiť Asociáciu alebo ktoréhokoľvek z jej Členov a Zmluvných partnerov
úmyselne, verejne a oficiálne;
zorganizovať dve (2) výstavy CACIB ročne, bez výnimky;
poskytovať štatistiky podľa požiadaviek Ústredia.

Článok 10 – Zmluvný partner
10.1. Zmluvným partnerom môže byť iba jedna (1) Národná kynologická organizácia v
krajine, ktorá spĺňa všetky nasledujúce podmienky:
a)

b)
c)
d)
e)

v čase žiadosti o asociované členstvo, registrácia minimálne päťsto (500) psov
(šteňatá a importy) v plemennej knihe a dodatku, a registrácia minimálne piatich
percent (5%) FCI uznávaných plemien počas každého z troch (3) kalendárnych
rokov pred dátumom podania žiadosti;
prijatie právnej formy neziskovej organizácie alebo jej právneho ekvivalentu
podľa platného práva krajiny príslušnej organizácie;
uznanie všetkých plemien uznaných Asociáciou;
účasť na sledovaní a dosahovaní cieľov Asociácie;
uzatvorenie Zmluvy o partnerstve, ktorá špecifikuje vzťah Zmluvného partnera s
Asociáciou.

10.2. Zmluvní partneri majú právo zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení prostredníctvom
svojich Delegátov ako pozorovatelia vymenovaní v súlade s článkom 10.2., Ods. 2, c)
týchto Stanov. Nemajú právo hovoriť, ani právo voliť.
Zmluvní partneri nemôžu navrhovať kandidátov do volieb za členov Prezídia alebo za
členov v žiadnom inom orgáne Asociácie a v povinných Komisiách. Zmluvní partneri
nemajú právo žiadať o organizovanie Svetovej alebo Sekčnej výstavy, alebo
Majstrovstiev Sekcie/Sveta v športe, alebo vo výkone.
Okrem toho majú Zmluvní partneri právo:
a)
b)
c)
d)
e)

zúčastňovať sa na zasadaniach Sekcií ako pozorovatelia s právom hovoriť, ale nie
hlasovať;
zúčastňovať sa na stretnutiach nepovinných Komisií ako pozorovatelia s právom
hovoriť, ale nie hlasovať;
nominovať a písomne oznámiť mená najviac troch (3) Delegátov Valného
zhromaždenia Asociácie;
využívať Asociáciu ako zdroj informácií a ako platformu pre kontakt s ostatnými
Členmi alebo Zmluvnými partnermi;
používať logo FCI v súlade s článkom 60 týchto Stanov.

10.3. Zmluvní partneri majú nasledujúce členské povinnosti:
a)
b)
c)

konať v záujme Asociácie podľa svojich najlepších schopností a možností;
propagovať a podporovať kynológiu a blaho psov v rámci kompetencií Zmluvných
partnerov a v rozsahu, ktorý je možný;
plne dodržiavať Riadiace pravidlá FCI, za predpokladu, že nie sú v rozpore s
vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny Zmluvného partnera;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

dodržiavať osobitnú zmluvu o Zmluvnom partnerstve, ktorú uzavreli s
Asociáciou;
registrovať názvy chovateľských staníc v medzinárodnom zozname
chovateľských staníc FCI;
zaplatiť poplatok za Zmluvné partnerstvo a všetky ostatné poplatky Asociácii;
zabezpečiť, aby členovia Zmluvného partnera vždy dodržiavali Riadiace pravidlá
FCI;
uznať všetky plemená FCI (predbežne alebo definitívne uznané);
rešpektovať štandardy plemien FCI a nomenklatúru plemien;
vylúčiť osoby, ktoré chovajú a/alebo predávajú psy výlučne za ekonomickým
účelom a/alebo porušujú kódex chovateľskej etiky, ako je definované vo
Vykonávacích predpisoch;
neznevážiť Asociáciu alebo ktoréhokoľvek z jej Členov a Zmluvných partnerov
úmyselne, verejne a oficiálne;
poskytovať štatistiky podľa požiadaviek Ústredia.

Článok 11 – Spolupracujúci partner
11.1. Spolupracujúce partnerstvo je otvorené pre každú organizáciu alebo právny subjekt
zdieľajúci, alebo ochotný podporiť cieľ Asociácie a ktorý uzavrel špeciálnu dohodu o
spolupráci, ktorá špecifikuje vzťah Spolupracujúceho partnera k Asociácii. Táto dohoda
o spolupráci - mínus ustanovenia s obchodnou orientáciou – bude Asociáciou
zverejnená. Asociácia môže uznávať iba medzinárodné organizácie klubov pre
plemená, ktoré (i) propagujú čistokrvné psy s preukazom o pôvode, rešpektujúc
oficiálne štandardy FCI plemien ktoré zastupujú, a (ii) uznávajú za svojich členov iba
národné chovateľské kluby, ktoré sú pridružené k národnej kynologickej organizácii
svojej krajiny, Členovi Asociácie. Člen z krajiny pôvodu plemena musí dať konečný
súhlas pre uznanie tejto organizácie. Plemená, ktorých krajina pôvodu nie je členom
Asociácie, sú vyňaté z tohto konečného súhlasu.
11.2. Okrem iného majú Spolupracujúci partneri právo na:
a)
b)

vymenovať jednu (1) kontaktnú osobu a písomne oznámiť Asociácii meno tejto
kontaktnej osoby;
uplatniť všetky osobitné práva, ktoré im boli garantované, ako je stanovené v
osobitnej dohode o spolupráci, ktorú uzavreli s Asociáciou.

11.3. Spolupracujúci partneri majú nasledujúce povinnosti:
a)
b)

dodržiavať osobitnú dohodu o spolupráci, ktorú uzavreli s Asociáciou;
neznevážiť Asociáciu alebo ktoréhokoľvek z jej Členov a Zmluvných partnerov
úmyselne, verejne a oficiálne.

Článok 12 – Postup pri podávaní žiadosti - Prijatie
12.1. Asociácia prijíma len jednu (1) Národnú kynologickú organizáciu za krajinu ako Člena
alebo Zmluvného partnera Asociácie.
12.2. Iba Asociovaní členovia môžu požiadať o Riadne členstvo za predpokladu, že i) príslušný
Asociovaný člen spĺňa všetky podmienky stanovené v článku 8.1 týchto Stanov a ii) že
splnil všetky svoje povinnosti vyplývajúce z Asociovaného členstva v súlade s článkom
9.3. týchto Stanov.
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12.3. Iba Zmluvní partneri môžu požiadať o Asociované členstvo za predpokladu, že (i)
príslušný Zmluvný partner spĺňa všetky podmienky stanovené v článku 9.1 týchto
Stanov a (ii) že splnil všetky svoje povinnosti týkajúce sa Zmluvného partnerstva v
súlade s článkom 10.3. týchto Stanov.
12.4. Riadni členovia môžu požiadať o návrat do kategórie Asociovaného členstva.
12.5. Aby sa organizácia stala Členom alebo Zmluvným partnerom Asociácie, pre
ktorúkoľvek kategóriu Členstva alebo Partnerstva je potrebné podať žiadosť. Žiadosť
musí byť podpísaná zákonným zástupcom žiadateľa a podaná písomnou formou na
Ústredie, ako je definované vo Vykonávacích predpisoch.
Prezídium preskúma žiadosti o Členstvo alebo Partnerstvo v súlade s Riadiacimi
pravidlami FCI.
Prezídium predloží žiadosti o Členstvo spolu s prvým hodnotením na základe písomnej
správy predloženej žiadateľom Valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Valné
zhromaždenie má plnú rozhodovaciu právomoc a rozhoduje o tom, či sa žiadateľovi
udelí Riadne členstvo alebo Asociované členstvo. Valné zhromaždenie prijme konečné
rozhodnutie a nie je povinné toto svoje rozhodnutie odôvodniť. Proti rozhodnutiu
Valného zhromaždenia nemožno podať odvolanie.
Prezídium preskúma žiadosti o Partnerstvo v súlade s Riadiacimi pravidlami FCI, spolu
s návrhmi Zmluvy o partnerstve alebo osobitnej Dohody o spolupráci. Prezídium má
plnú právomoc a dôveru i) rozhodnúť o tom, či bude žiadateľovi udelené Zmluvné
alebo Spolupracujúce partnerstvo, a (ii) uzavrieť a podpísať Zmluvu o partnerstve alebo
osobitnú Dohodu o spolupráci so Zmluvnými partnermi a Spolupracujúcimi partnermi.
Prezídium nie je povinné svoje rozhodnutie zdôvodniť.
12.6. Rozhodnutie Valného zhromaždenia alebo Prezídia oznámi Ústredie žiadateľovi do
tridsiatich (30) kalendárnych dní od rozhodnutia. Nový Člen alebo Partner nadobúda
svoje príslušné práva a povinnosti, týkajúce sa Členstva alebo Partnerstva od dátumu
rozhodnutia o prijatí. Avšak novoprijatý Riadny člen je oprávnený hlasovať až na
nasledujúcom zasadnutí Valného zhromaždenia.
12.7. Ďalšie ustanovenia o formálnych náležitostiach prihlasovania a postupoch pri Členstve
a Partnerstve môžu byť prijaté vo Vykonávacích predpisoch Asociácie.

Článok 13 – Ukončenie členstva alebo partnerstva
13.1. Členstvo alebo Partnerstvo v rôznych kategóriách Členstva alebo Partnerstva končí (i)
v súlade s článkami 13.2., 13.3., 13.4. alebo 13.5. týchto Stanov alebo ii) zánikom
Asociácie.
Ukončenie Členstva alebo Partnerstva počas finančného roka Asociácie nemá vplyv na
povinnosť Člena alebo Partnera zaplatiť poplatok za Členstvo alebo Partnerstvo, alebo
inú sumu splatnú ku dňu skončenia Členstva alebo Partnerstva. Člen alebo Partner,
ktorého Členstvo alebo Partnerstvo skončilo, nemá nárok na žiadne z aktív Asociácie,
ani na žiadnu náhradu poplatku za Členstvo alebo Partnerstvo alebo inú kompenzáciu.
13.2. Každý Člen alebo Partner je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od svojho Členstva alebo
Partnerstva písomným oznámením zaslaným doporučeným listom Prezidentovi
Asociácie s účinnosťou na konci kalendárneho roka po takomto písomnom oznámení.
Členovia alebo Partneri, ktorí chcú odstúpiť, sú povinní splniť svoje povinnosti podľa
článku 13.1. ods. 2 týchto Stanov.
13.3. Vylúčenie Člena môže Prezídium navrhnúť Valnému zhromaždeniu v týchto prípadoch:
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a)
b)
c)
d)
e)

ak tento Člen prestane spĺňať kritériá Členstva ustanovené v článku 8 alebo 9
týchto Stanov, s výnimkou kritérií uvedených v bodoch 8.1 . b) a 9.1. b);
v prípade opakovaného závažného porušenia ustanovení Riadiacich pravidiel FCI;
v prípade hrubého porušenia ustanovení Riadiacich pravidiel FCI týmto Členom;
ak správanie tohto Člena je v rozpore s cieľom Asociácie a/alebo ak poškodzuje
Asociáciu alebo ktoréhokoľvek z jeho Členov alebo Zmluvných partnerov;
ak Člen nezaplatí, alebo neoznámi vhodný platobný plán pre svoje Členské
poplatky, alebo akúkoľvek inú splatnú sumu po dobu dlhšiu ako šesť (6) mesiacov
od dátumu splatnosti faktúry napriek oznámeniu upomienky na platbu
doporučeným listom alebo e-mailom (s potvrdením o doručení a potvrdení o
prijatí), s následnou lehotou splatnosti tridsať (30) kalendárnych dní.

Člen, ktorého Členstvo sa navrhuje ukončiť, musí byť predvolaný, aby mal príležitosť
obhájiť svoj prípad o zamýšľanom vylúčení buď ústnym, alebo písomným vyhlásením
pred Valným zhromaždením.
Vylúčenie Člena vyhlási Valné zhromaždenie rozhodnutím prijatým nadpolovičnou
väčšinou hlasov Riadnych členov prítomných, alebo zastúpených na zasadnutí.
Rozhodnutie Valného zhromaždenia je konečné a vylúčenie nadobúda účinnosť dňom
rozhodnutia Valného zhromaždenia. Od vylúčeného Člena sa vyžaduje splnenie jeho
povinností podľa článku 13.1. ods. 2 týchto Stanov.
13.4. O vylúčení Zmluvného partnera môže rozhodnúť Prezídium v nasledujúcich prípadoch:
a)
b)
c)
d)

e)

ak tento Zmluvný partner prestane spĺňať kritériá Partnerstva ustanovené v
článku 10 týchto Stanov;
v prípade opakovaného závažného porušenia ustanovení Riadiacich pravidiel FCI
Zmluvným partnerom;
v prípade hrubého porušenia ustanovení Riadiacich pravidiel FCI týmto
Zmluvným partnerom;
ak správanie tohto Zmluvného partnera je v rozpore s cieľom Asociácie a / alebo
ak poškodzuje Asociáciu, alebo ktoréhokoľvek z jeho Členov alebo Zmluvných
partnerov;
ak Zmluvný partner nezaplatí, alebo neoznámi vhodný platobný plán pre svoje
Partnerské poplatky, alebo akúkoľvek inú splatnú sumu po dobu dlhšiu ako šesť
(6) mesiacov od dátumu splatnosti faktúry napriek oznámeniu upomienky na
platbu doporučeným listom alebo e-mailom (s potvrdením o doručení a
potvrdení o prijatí), s následnou lehotou splatnosti tridsať (30) kalendárnych dní.

Zmluvný partner, ktorého Zmluvné partnerstvo sa navrhuje ukončiť, musí byť
predvolaný, aby mal príležitosť obhájiť svoj prípad o zamýšľanom vylúčení buď ústnym,
alebo písomným vyhlásením pred Prezídiom.
Vylúčenie Zmluvného partnera vyhlasuje Prezídium na základe rozhodnutia prijatého
absolútnou väčšinou hlasov Prezídia prítomných, alebo zúčastnených na diaľku.
Rozhodnutie Prezídia je konečné a vylúčenie nadobúda účinnosť dňom rozhodnutia.
Od vylúčeného Zmluvného partnera sa vyžaduje, aby splnil svoje povinnosti podľa
článku 13.1. ods. 2 týchto Stanov.
13.5. Spolupracujúce partnerstvo končí v súlade s ustanoveniami osobitnej Dohody o
spolupráci uzatvorenej medzi Asociáciou a Spolupracujúcim partnerom.
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Článok 14 – Pozastavenie práv na Členstvo alebo Zmluvné partnerstvo
14.1. Prezídium môže s okamžitým účinkom dočasne pozastaviť všetky, alebo časť členských
práv Člena alebo partnerských práv Zmluvného partnera v týchto prípadoch:
a)
b)

c)
d)

e)

opakovanie menšieho porušenia ustanovení Riadiacich pravidiel FCI zo strany
tohto Člena alebo Zmluvného partnera;
nesplnenie požiadavky týmto Členom alebo Zmluvným partnerom na úplné a
primerané nápravné opatrenia stanovené v písomnom upozornení, ktoré
predtým zaslalo Prezídium tomuto Členovi alebo Zmluvnému partnerovi;
vážne porušenie príslušných Riadiacich pravidiel FCI týmto Členom alebo
Zmluvným partnerom;
ak správanie tohto Člena alebo Zmluvného partnera je v rozpore s cieľom
Asociácie a/alebo ak poškodzuje Asociáciu, alebo ktoréhokoľvek z jej Členov
alebo Zmluvných partnerov;
ak Člen alebo Zmluvný partner nezaplatí, alebo neoznámi vhodný platobný plán
pre svoje Členské alebo Partnerské poplatky, alebo akúkoľvek inú splatnú sumu
po dobu dlhšiu ako štyri (4) mesiace od dátumu splatnosti faktúry napriek
oznámeniu upomienky na platbu doporučeným listom alebo e-mailom (s
potvrdením o doručení a potvrdení o prijatí), s následnou lehotou splatnosti
tridsať (30) kalendárnych dní.

14.2. Člen s pozastaveným členstvom alebo Zmluvný partner nemôže ďalej využívať
príslušné práva na Členstvo alebo Partnerstvo. Musí však naďalej plniť všetky svoje
povinnosti týkajúce sa Členstva alebo Partnerstva v zmysle týchto Stanov.
14.3. Rozhodnutie Prezídia o pozastavení členstva Člena alebo Zmluvného partnera je platné
dovtedy, kým Prezídium nerozhodne inak, alebo pokiaľ sa jedná o Členov, kým Valné
zhromaždenie na svojom ďalšom zasadnutí neprijme konečné rozhodnutie po tom, ako
Prezídium predložilo prípad a dôvody pozastavenia Členstva Valnému zhromaždeniu.
Dotknutý Člen alebo Zmluvný partner má právo obhajovať svoj prípad
predpokladaného pozastavenia písomným vyhlásením Valnému zhromaždeniu, alebo
Prezídiu.
Prezídium je zodpovedné za informovanie Členov a Zmluvných partnerov hneď, ako
dostane vyjadrenie príslušného Člena alebo Zmluvného partnera.
14.4. Suspendovaný Člen alebo Zmluvný partner nemá nárok na žiadnu finančnú
kompenzáciu za akékoľvek rozhodnutie prijaté v zmysle tohto článku.

Článok 15 – Preradenie z riadneho členstva na asociované
15.1. Preradenie Člena z Riadneho členstva na Asociované členstvo môže Prezídium
navrhnúť Valnému zhromaždeniu v týchto prípadoch:
a)
b)
c)
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d)

ak dotknutý Riadny člen nezaplatí, alebo neoznámi vhodný platobný plán pre
svoje Členské poplatky, alebo akúkoľvek inú splatnú sumu po dobu dlhšiu ako
šesť (6) mesiacov od dátumu splatnosti faktúry napriek oznámeniu upomienky
na platbu doporučeným listom alebo e-mailom (s potvrdením o doručení a
potvrdení o prijatí), s následnou lehotou splatnosti tridsať (30) kalendárnych
dní.

15.2. Riadny člen, ktorého Členstvo sa navrhuje preradiť na Asociované, musí byť predvolaný
Prezídiom, aby mal príležitosť obhájiť svoj prípad o predpokladanom preradení
predložením ústneho alebo písomného vyhlásenia Valnému zhromaždeniu.
Preradenie Člena z Riadneho členstva na Asociované členstvo je podložené
rozhodnutím prijatým absolútnou väčšinou hlasov Riadnych členov prítomných, alebo
zastúpených na zasadnutí. Rozhodnutie Valného zhromaždenia je konečné a
preradenie nadobúda účinnosť dňom rozhodnutia Valného zhromaždenia.

Hlava III. - Sekcie
Článok 16 – Štruktúra
16.1. Asociácia je rozdelená na nasledujúce geografické divízie (ďalej jednotlivo označované
ako "Sekcia" alebo všetky označované ako "Sekcie"):
a)
b)
c)

Európa;
Ázia, Afrika & Oceánia;
Americké krajiny a Karibik.

16.2. Každý Člen alebo Zmluvný partner je Prezídiom zaradený do jednej (1) zo Sekcií
uvedených v článku 16.1. týchto Stanov.
16.3. V prípade akýchkoľvek významných zmien môže túto alokáciu kedykoľvek zrevidovať
Valné zhromaždenie.

Článok 17 – Sekčné pravidlá
17.1. Členovia alebo Zmluvní partneri sekcie môžu do každej sekcie zahrnúť subjekt alebo
organizáciu s právnou subjektivitou alebo bez nej za podmienok, že:
a)
b)
c)

Sekcia pracuje výhradne v záujme Asociácie;
ciele a aktivity Sekcie sú v súlade s cieľmi a aktivitami Asociácie, tak ako sú
uvedené v týchto Stanovách;
Sekcia rozhoduje o svojej vlastnej organizácii a/alebo pravidlách, ktoré
podliehajú a sú v súlade s ustanoveniami Riadiacich pravidiel FCI.

Stanovy a/alebo predpisy Sekcií musia byť predložené na schválenie Prezídiu Asociácie.
17.2. Sekcia sa skladá najmenej z piatich (5) Riadnych členov. Členovia sekcie musia v
priebehu posledného kalendárneho roka (v plemenných knihách a v dodatkoch k
plemenným knihám) zaregistrovať celkovo aspoň sto tisíc (100 000) psov, aby mohli
mať predstaviteľa v Prezídiu Asociácie (ďalej len "Predstaviteľ Sekcie").
Prezident každej Sekcie zastupuje príslušnú Sekciu a pôsobí ako Predstaviteľ Sekcie v
Prezídiu Asociácie. Vymenovaný bude Valným zhromaždením v súlade s článkom 26.1.
týchto Stanov ako člen Prezídia Asociácie. V jeho neprítomnosti Prezídium Sekcie
rozhodne, kto zastupuje Sekciu v Prezídiu Asociácie.
STANOVY FCI
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17.3. Prezídium každej Sekcie musí urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby zabezpečil, že jeho
členovia (i) budú dodržiavať Riadiace pravidlá FCI a (ii) budú dodržiavať štandardy pre
plemená FCI a nomenklatúru plemien FCI.
17.4. Prezídium Asociácie môže delegovať osobitné povinnosti a právomoci Sekciám.
17.5. Sekcie sú financované z členských príspevkov stanovených Sekciami a finančného
príspevku stanoveného Valným zhromaždením Asociácie ("Finančný príspevok FCI").
Prezídium Sekcie musí predložiť rozpočet Sekcie na nasledujúci rozpočtový rok a uviesť
použitie Finančného príspevku FCI v rámci Sekcie Prezídiu Asociácie pre informáciu .
17.6. Ročný plán činností a správa o činnosti a ročná finančná správa, vrátane správy o
použití Finančného príspevku FCI v zmysle článku 17.5. týchto Stanov musí byť zaslaná
Prezídiu Asociácie pre informačné účely do 1. októbra nasledujúceho kalendárneho
roka.

Hlava IV. – ORGANIZÁCIA
Článok 18 – Štruktúra správy
18.1. Asociácia sa skladá z týchto orgánov:
a)
b)
c)
d)
e)

Valné zhromaždenie;
Prezídium;
Výkonný výbor;
Prezident;
Výkonný riaditeľ.

Valné zhromaždenie je oprávnené určiť celkovú stratégiu a všeobecnú činnosť
Asociácie.
Prezídium je poverené riadením Asociácie vrátane administratívy, organizácie,
ľudských zdrojov a finančného riadenia Asociácie.
Výkonný výbor môže pod dohľadom Prezídia prijať akékoľvek uznesenie, týkajúce sa
operácií a záležitostí Asociácie s cieľom vykonávať rozhodnutia Prezídia, okrem
právomocí osobitne i) pridelených Prezídiu súčasnými Stanovami alebo v zákone z 27.
júna 1921, alebo ii) delegovaných na Výkonného riaditeľa Asociácie.
Prezident je najvyšší zákonný zástupca Asociácie. Predsedá Prezídiu a Výkonnému
výboru.
Výkonný riaditeľ vedie Ústredie Asociácie. Je zodpovedný za každodenné riadenie
Asociácie a vykonáva rozhodnutia prijaté Valným zhromaždením, Prezídiom a
Výkonným výborom.
18.2. Povinné, alebo nepovinné Komisie na poradné účely môžu byť zriadené Valným
zhromaždením s cieľom pomôcť Asociácii pri dosahovaní svojho cieľa.
18.3. Výkonný výbor, Prezídium, Disciplinárna a arbitrážna komisia a Valné zhromaždenie
vystupujú ako Orgány disciplinárneho konania, ako sú stanovené v Hlave VII týchto
Stanov, s cieľom vyriešiť všetky spory, sťažnosti alebo incidenty vyplývajúce z
nedodržania, alebo akéhokoľvek iného porušenia Riadiacich pravidiel FCI podľa
Postupu riešenia sporov FCI.
18.4. Ústredie je zriadené s cieľom podporovať Valné zhromaždenie, Prezídium a Výkonný
výbor v administratíve Asociácie, a jej Členov a Zmluvných partnerov.
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18.5. Na kontrolu finančných informácií a účtovníctva Asociácie sa zriaďuje Finančná
komisia.
18.6. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zloženia a fungovania orgánov, Komisií vrátane
Finančnej komisie a Ústredia Asociácie môžu byť stanovené vo Vykonávacích
predpisoch Asociácie.

SEKCIA 4.1.- VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Článok 19 – Právomoci
19.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie a má plné právomoci na
zabezpečenie dosiahnutia cieľa Asociácie okrem právomocí, ktoré sú výslovne
pridelené Prezídiu a Výkonnému výboru buď zákonom, alebo týmito Stanovami.
Všetky právomoci, ktoré neboli výslovne pridelené zákonom ani týmito Stanovami
Prezídiu, vykonáva Valné zhromaždenie.
19.2. Valné zhromaždenie má najmä tieto právomoci:
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
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určovať celkovú stratégiu a všeobecnú činnosť Asociácie;
schvaľovať správy Prezídia vrátane správ o činnosti a finančných výkazov,
správu Výkonného riaditeľa, správu Finančnej komisie a ročnú účtovnú
uzávierku za dva (2) predchádzajúce finančné roky;
schvaľovať rozpočty a plány činnosti pre budúci a po ňom nasledujúci finančný
rok, ako aj akékoľvek ich zmeny vrátane schválenia akýchkoľvek nevyhnutných
a záväzných výdavkov, ktoré neboli výslovne obsiahnuté v schválenom rozpočte
Asociácie pre príslušný finančný rok, a ktoré boli počas uvedeného
rozpočtového roka predtým potvrdené a vykonané Prezídiom;
hlasovať o zániku zmluvy pre členov Prezídia a externých audítorov;
stanovovať poplatky za Členstvo/Partnerstvo a poplatky za záštitu výstav,
skúšok a testov;
stanoviť Finančný príspevok FCI na financovanie každej Sekcie;
rozhodovať o prijatí, prekategorizovaní a vylúčení Členov Asociácie alebo o
pozastavení Členských práv, ak o to požiada Prezídium a/alebo Disciplinárna a
arbitrážna komisia;
voliť členov Prezídia a Prezidenta;
menovať predstaviteľov Sekcií určených každou Sekciou v súlade s článkom
26.1. týchto Stanov za členov Prezídia;
vymenúvať a odvolávať členov Finančnej komisie;
vymenúvať a odvolávať Externých audítorov, ak to vyžaduje zákon;
zakladať povinné alebo nepovinné Komisie a voliť členov povinných Komisií;
odvolať členov Prezídia a Prezidenta;
voliť príslušných Členov, ktorí budú hostiť Svetovú výstavu psov a/alebo
zasadnutie Valného zhromaždenia na nasledujúcich päť (5) rokov;
voliť členov Disciplinárnej a arbitrážnej komisie podľa článku 46.1. týchto
Stanov;
meniť a dopĺňať tieto Stanovy a Vykonávacie predpisy;
uznávať nové plemená na definitívnej báze a schvaľovať ich príslušné plemenné
štandardy;
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r)
s)
t)
u)
v)

udeliť titul čestného prezidenta alebo čestného člena osobám za záslužnú
službu Asociácii;
hlasovať o akejkoľvek zmene v geografickom rozdelení Sekcií a hlasovať o
zrušení Sekcie alebo Sekcií;
rozpustiť Sekcie;
rozpustiť Asociáciu;
rozhodovať o akejkoľvek inej záležitosti alebo činnosti, slúžiacej v prospech
cieľov Asociácie, ktorá nebola výslovne pridelená inému orgánu alebo výboru
Asociácie.

Článok 20 – Štruktúra
20.1

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých Riadnych členov Asociácie. Každý Riadny
člen môže vymenovať až troch (3) delegátov spomedzi fyzických osôb, ktoré majú
legálny pobyt v krajine dotknutého Riadneho člena, aby zastupovali tohto Riadneho
člena na Valnom zhromaždení (ďalej len "Delegáti"). Člen Prezídia nemôže byť
vymenovaný za Delegáta svojej krajiny.
Takéto menovanie môže Riadny člen kedykoľvek zmeniť.
20.2. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa zloženia Valného zhromaždenia, menovania Delegátov
Členov alebo Zmluvných partnerov Asociácie a ich zmeny, právomoci a zodpovednosť,
ako aj účasť tretích strán na zasadnutiach Valného zhromaždenia môžu byť definované
v rámci Vykonávacích predpisov Asociácie.

Článok 21 – Pravidlá zasadania
21.1. Riadne Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za dva (2) roky na fyzickom mieste
na území Členského štátu, zvoleného za hostiteľa riadneho zasadania Valného
zhromaždenia a/alebo Svetovej výstavy psov podľa článku 19.2. n) týchto Stanov.
Zasadnutie Valného zhromaždenia sa nebude konať v ten istý deň ako Svetová výstava
psov.
21.2. V prípade potreby môže byť mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia
kedykoľvek zvolané na fyzickom mieste na základe rozhodnutia Prezídia alebo na
žiadosť najmenej jednej štvrtiny (1/4) Riadnych členov.
21.3. Výkonný riaditeľ zašle Členom a Zmluvným partnerom výzvu e-mailom, alebo na
základe osobitnej žiadosti poštou alebo akýmkoľvek iným prijateľným písomným
komunikačným prostriedkom, najneskôr stodvadsať (120) kalendárnych dní pred
dátumom konania Valného zhromaždenia.
Výzva bude obsahovať miesto, dátum a čas zasadania.
21.4. Výkonný riaditeľ musí byť informovaný o návrhoch bodov programu poštou alebo emailom najneskôr deväťdesiat (90) kalendárnych dní pred zasadnutím Valného
zhromaždenia. Vypracuje program na základe návrhov Prezídia, Riadnych členov a
povinných Komisií a predloží ho Prezídiu na konečné rozhodnutie o programe.
Prezídium musí poskytnúť svoje stanovisko Valnému zhromaždeniu o akejkoľvek
záležitosti alebo návrhu, ktoré predložia Riadni členovia a povinné Komisie.
Prezídium môže predkladať návrhy a žiadosti Valnému zhromaždeniu kedykoľvek, s
výnimkou zmien v programe, ktorý sa riadi posledným odsekom článku 21.4. týchto
Stanov.
Návrhy kandidátov (tým, čo končí mandát a nových kandidátov) na pozíciu v rámci
Prezídia a povinných Komisií, musia byť zaslané Výkonnému riaditeľovi rovnakým
STANOVY FCI
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spôsobom ako iné návrhy, aby boli zaradené do programu. Kandidát nemôže
kandidovať v deň Valného zhromaždenia, ak sa jeho kandidatúra neobjaví v programe.
Agenda, ako aj príslušné prílohy a podporné dokumenty sa zasielajú e-mailom, alebo
na základe osobitnej žiadosti poštou, alebo akýmkoľvek iným prijateľným písomným
komunikačným prostriedkom, a na internetovej stránke sú k dispozícii pre Členov a
Partnerov najneskôr štyridsaťpäť (45) kalendárnych dní pred zasadnutím Valného
zhromaždenia. Agenda môže byť zmenená za predpokladu, že tri štvrtiny (3/4)
Riadnych členov prítomných alebo zastúpených na zasadaní súhlasí s takýmto
návrhom.
21.5. Valné zhromaždenie dáva Prezídiu za úlohu, aby vymenovalo osobu moderátora, ktorá
by predsedala Valnému zhromaždeniu.
21.6. V zmysle ustanovení a obmedzení stanovených v týchto Stanovách alebo vo
Vykonávacích predpisoch Asociácie a bez toho, aby bol dotknutý článok 20.1. týchto
Stanov, Asociovaní členovia, Zmluvní partneri a hostia pozvaní Prezidentom, Prezídiom
alebo Valným zhromaždením (ďalej len "Hostia Valného zhromaždenia") sa môžu
zúčastniť na zasadnutí Valného zhromaždenia.
Členovia Prezídia a Výkonný riaditeľ sa zúčastňujú na zasadnutí Valného zhromaždenia.
21.7. Ďalšie pravidlá zasadania Valného zhromaždenia môžu byť prijaté v rámci
Vykonávacích predpisov.

Článok 22 – Hlasovanie a uznášaniaschopnosť
22.1. Iba Riadni členovia majú právo hlasovať. Každý Riadny člen má jeden (1) hlas.
22.2. Asociovaní členovia, Zmluvní partneri a Hostia Valného zhromaždenia pozvaní
Prezidentom, Prezídiom alebo Valným zhromaždením sa môžu zúčastniť na zasadnutí
Valného zhromaždenia bez hlasovacieho práva.
Členovia Prezídia a Výkonný riaditeľ sa zúčastňujú zasadania Valného zhromaždenia
bez hlasovacieho práva.
22.3. Každý Riadny člen môže byť zastúpený na Valnom zhromaždení iným Riadnym členom
na základe písomného splnomocnenia, ktoré príslušná Národná kynologická
organizácia posiela Výkonnému riaditeľovi najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní
(SEČ) pred dátumom zasadnutia Valného zhromaždenia. Každý Riadny člen môže mať
len jedno (1) splnomocnenie za iného Riadneho člena.
Ako výnimku z predchádzajúceho odseku môže Delegát Riadneho člena alebo tretia
strana konať v mene neobmedzeného počtu Riadnych členov na základe písomného
splnomocnenia, ak belgický zákon vyžaduje, aby rozhodnutia Valného zhromaždenia
boli overené notárskou zápisnicou.
22.4. Valné zhromaždenie sa považuje za platne zriadené a je uznášaniaschopné bez ohľadu
na počet Riadnych členov prítomných alebo zastúpených na zasadaní.
22.5. Ak tieto Stanovy alebo Zákon z 27. júna 1921 nevyžadujú inak, Valné zhromaždenie
rozhoduje o návrhoch jednoduchou väčšinou hlasov Riadnych členov, prítomných
alebo zastúpených na zasadnutí. Zdržanie sa hlasovania, prázdne alebo neplatné hlasy
sa pri výpočte väčšiny neberú do úvahy.
22.6. Voľba kandidátov sa uskutoční tajným hlasovaním, pokiaľ Valné zhromaždenie
nerozhodne inak.
Kandidáti s absolútnou väčšinou hlasov Riadnych členov, prítomných alebo
zastúpených na zasadaní sú zvolení postupne podľa počtu hlasov, ktoré získali.
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Zdržanie sa hlasovania, prázdne alebo neplatné hlasy sa neberú do úvahy pri výpočte
absolútnej väčšiny.
Ak nebude zvolený dostatočný počet kandidátov absolútnou väčšinou, následne sa
uskutoční druhé hlasovanie. Počet potrebných kandidátov sa volí podľa počtu hlasov,
ktoré získali na základe zásady jednoduchého väčšinového hlasovania. Zdržanie sa,
prázdne alebo neplatné hlasy sa pri výpočte jednoduchej väčšiny neberú do úvahy.
Ďalšie pravidlá týkajúce sa volieb kandidátov môžu byť stanovené v postupe opísanom
vo Vykonávacích predpisoch.
22.7. Hlasovanie sa môže uskutočniť zdvihnutím ruky, tajným hlasovaním alebo
elektronickými prostriedkami na mieste.
Voľba tajným hlasovaním sa koná pri voľbe kandidátov v súlade s článkom 22.6. týchto
Stanov, pri voľbe príslušných Členov, ktorí budú organizovať Svetovú výstavu psov na
nasledujúcich päť (5) rokov, v citlivých záležitostiach a na akékoľvek iné účely na
požiadanie najmenej jednej tretiny (1/3) Riadnych členov prítomných na zasadnutí
Valného zhromaždenia.
Elektronické hlasovanie na mieste sa nemôže uskutočniť pri voľbe kandidátov.
22.8. V naliehavých prípadoch môže byť na žiadosť Prezídia alebo v prípadoch schválených
Valným zhromaždením začatý písomný rozhodovací postup v ktorom môže Valné
zhromaždenie hlasovať bez osobného stretnutia, t.j. faxom, e-mailom, výmenou
písaneho listu.
Oznámenie o výzve na písomný postup rozhodovania sa zašle spolu so znením návrhu
a so všetkými podpornými dokumentmi na účely rozhodovania, ako je uvedené v
článku 21.4. týchto Stanov všetkým Riadny členom najmenej tridsať (30) dní pred
uplynutím lehoty na hlasovanie.
Riadny člen, ktorý neposkytol žiadnu odpoveď alebo komentár pred uplynutím termínu
hlasovania Prezidentovi, sa považuje za zdržiaceho sa hlasovania.
Každý Riadny člen môže v priebehu písomného rozhodovacieho postupu požiadať, aby
sa o návrhu rozhodlo na plánovanom Valnom zhromaždení. Ak je takáto žiadosť
vyjadrená viac ako štvrtinou (1/4) Riadnych členov, záležitosť sa zaradí do programu
nasledujúceho zasadania Valného zhromaždenia zvolaného v súlade s článkom 21.3. a
21.4. týchto Stanov.
V súlade s tým sa uplatňujú požiadavky väčšiny a uznášaniaschopnosti a akékoľvek iné
pravidlá hlasovania uvedené v tejto časti Stanov.

Článok 23 – Zápisnica zo zasadania
23.1.

Zápisnica z Valného zhromaždenia vrátane záznamu o všetkých rozhodnutiach Valného
zhromaždenia bude vypracovaná a podpísaná v rámci zodpovednosti za osobou
predsedajúcou Valnému zhromaždeniu a menovaným Tajomníkom.
Kópia zápisnice zo zasadnutia v štyroch (4) pracovných jazykoch Asociácie sa pošle
všetkým Členom a Zmluvným partnerom poštou, e-mailom alebo akýmkoľvek iným
komunikačným prostriedkom do štyridsiatich piatich (45) kalendárnych dní od
zasadania.
23.2. Originál zápisnice z Valného zhromaždenia musí byť zapísaný do samostatného
elektronického alebo fyzického registra podpísaného Prezidentom a Tajomníkom a
vedený v Ústredí Asociácie, kde musí byť k dispozícii všetkým Členom a Zmluvným
partnerom na konzultovanie.
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23.3. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa rozhodovacieho procesu a hlasovania Valného
zhromaždenia, ako aj zápisnice zo zasadnutia môžu byť prijaté vo Vykonávacích
predpisoch.

Článok 24 – Zmeny a dodatky k Stanovám a Vykonávacím predpisom
24.1. Každý návrh zameraný na zmenu týchto Stanov alebo Vykonávacích predpisov musí
prichádzať od Prezídia alebo od Riadneho člena Asociácie.
24.2. Valné zhromaždenie sa považuje za platne zriadené a uznášaniaschopné pri
rozhodovaní o zmene a doplnení Stanov alebo Vykonávacích predpisov, ak na
zasadnutí sú prítomné alebo zastúpené najmenej dve tretiny (2/3) Riadnych členov.
Ak sa uznášaniaschopnosť nedosiahne na uvedenom zasadnutí Valného zhromaždenia,
zvolá sa druhé zasadanie Valného zhromaždenia na ten istý účel, ktoré môže s
konečnou platnosťou rozhodnúť o návrhu väčšinou hlasov ustanovenou v článku 24.3
týchto Stanov, bez ohľadu na to, koľko Riadnych členov je prítomných alebo
zastúpených na zasadaní, najskôr však jeden (1) mesiac po prvej schôdzi Valného
zhromaždenia.
24.3. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, uznesenie o zmene a doplnení Stanov alebo
Vykonávacích predpisov musí byť prijaté dvojtretinovou (2/3) väčšinou hlasov
Riadnych členov, prítomných alebo zastúpených na zasadaní.
Ak sa zmena Stanov týka jedného z cieľov Asociácie stanovených v článku 3.1. a) a 3.1.
b) týchto Stanov, uznesenie musí byť prijaté trojštvrtinovou (3/4) väčšinou Riadnych
členov, prítomných alebo zastúpených na zasadaní.
Zdržanie sa hlasovania, prázdne alebo neplatné hlasy sa nezapočítavajú do výpočtu
väčšiny.
24.4. Zmeny a doplnenia Stanov nadobúdajú účinnosť až po splnení podmienok zverejnenia
a schválenia podľa Zákona z 27. júna 1921.

SEKCIA 4.2. PREZÍDIUM
Článok 25 – Právomoci
25.1. Prezídium má všetky právomoci, ktoré mu boli výslovne zverené zákonom alebo týmito
Stanovami, t. j. všetky právomoci riadenia a administratívy Asociácie v súlade s
platnými zákonmi, týmito Stanovami a rozhodnutiami Valného zhromaždenia.
Medzi právomoci Prezídia patria najmä nižšie vymenované, ale nie len tieto:
a)
b)
c)
d)

e)

realizovať ciele stanovené v týchto Stanovách;
vykonávať rozhodnutia Valného zhromaždenia;
zabezpečiť dodržiavanie Riadiacich pravidiel FCI;
zabezpečiť, aby boli splnené zákonné a finančné povinnosti vrátane riadneho
plnenia účtovných povinností, najmä vypracovať a predložiť Valnému
zhromaždeniu na schválenie plán činnosti a rozpočet (vrátane všetkých zmien a
doplnení) pre dva (2) nasledujúce rozpočtové roky, finančnú správu, správu o
činnosti, správu Prezídia a ročnú účtovnú závierku dvoch (2) predchádzajúcich
rozpočtových rokov;
overiť a splatiť nevyhnutné a povinné výdavky, ktoré nie sú výslovne uvedené v
schválenom rozpočte Asociácie príslušného rozpočtového roku a predložiť ich na
konečné schválenie nasledujúcemu Valnému zhromaždeniu.;

STANOVY FCI

21 /41

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)

r)

s)

t)
u)
v)
w)
x)
y)

vytvárať dočasné Komisie a Pracovné skupiny, schvaľovať prácu a program
Komisií, dočasných Komisií a Pracovných skupín a prideľovať im konkrétne úlohy;
schvaľovať všetky osobitné predpisy vypracované Komisiami;
schvaľovať plemená na predbežnej báze a ich príslušné štandardy;
schvaľovať zmeny a doplnenia štandardov;
oznamovať udalosti;
zostavovať a priebežne aktualizovať zoznam rozhodcov pre exteriér a pracovných
rozhodcov;
zostavovať a aktualizovať medzinárodný zoznam názvov chovateľskej stanice;
postarať sa o komunikáciu s tlačou a o činnosť v oblasti vzťahov s verejnosťou;
vybrať a vymenovať Výkonného riaditeľa, ako aj odvolať Výkonného riaditeľa;
rozhodovať o pozastavení členstva v Prezídiu podľa článku 27.1., ods. 2 týchto
Stanov;
voliť Vice-prezidenta a Pokladníka spomedzi členov Prezídia, zvolených alebo
vymenovaných Valným zhromaždením a rozhodovať o pridelení úloh medzi
členmi Prezídia;
urovnávať spory medzi Členmi, Zmluvnými partnermi, Sekciami, alebo členom
Komisie na jednej strane a Asociáciou na strane druhej a konať ako Orgán na
riešenie sporov v súlade s hlavou VII a VIII týchto Stanov;
rozhodovať o záležitostiach týkajúcich sa medzinárodných výstav, skúšok, testov
a titulov a prijať konečné rozhodnutie v prípadoch neistoty a nesúhlasu po
predchádzajúcej konzultácii s organizátormi týchto podujatí;
rozhodovať o prijatí Partnerov a o sankciách voči Zmluvným partnerom alebo ich
vylúčení, uzavrieť, zmeniť alebo odstúpiť od Zmluvy o partnerstve alebo
osobitnej dohody o spolupráci so Zmluvnými partnermi alebo Spolupracujúcimi
partnermi;
stanoviť výšku všetkých náhrad;
podniknúť alebo podporiť právne kroky v mene Asociácie;
dočasne pozastaviť práva Členstva alebo Zmluvného partnerstva v súlade s
článkom 14.1. týchto Stanov;
predkladať Valnému zhromaždeniu návrhy a žiadosti kedykoľvek, s výnimkou
zmien programu;
predkladať svoje stanovisko Valnému zhromaždeniu k akejkoľvek záležitosti
alebo návrhu predloženom Riadnymi členmi a povinnými Komisiami;
rozhodovať o konečnom programe Valného zhromaždenia.

25.2. Prezídium môže delegovať osobitné riadiace alebo zastupiteľské právomoci Asociácie
na právne úkony alebo jednania, týkajúce sa Asociácie na jedného (1) alebo viacerých
členov Prezídia, Výkonného výboru, Výkonného riaditeľa, Prezidenta alebo na tretie
strany. V tomto prípade sa musí vymedziť rozsah delegovaných právomocí a trvanie
mandátu.
25.3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 25.2. týchto Stanov, Prezídium
deleguje každodenné riadiace právomoci Asociácie, vrátane oprávnenia podpisovať v
mene Asociácie a právomoci zastupovania, súvisiace s takýmto každodenným
riadením na Výkonného riaditeľa Asociácie alebo na jedného (1) člena Prezídia.
Každodenné riadenie má zabezpečiť operatívne riešenie, vykonávanie a plnenie
rozhodnutí prijatých Prezídiom. Zahŕňa všetky činnosti, ktoré sú riadené potrebami
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každodenného života Asociácie a ktoré vzhľadom na svoju dôležitosť a požiadavku
rýchleho riešenia nevyžadujú zásah samotného Prezídia.
Ďalšie podrobnosti o právomociach a delegovaní právomocí Prezídia môžu byť
stanovené vo Vykonávacích predpisoch.

Článok 26 – Štruktúra
26.1. Prezídium sa skladá najmenej z deviatich (9) členov. Šesť (6) členov Prezídia vrátane
Prezidenta volí Valné zhromaždenie.
Valné zhromaždenie je okrem toho povinné formálne vymenovať za člena Prezídia
Predstaviteľa sekcie každej zo Sekcií, určeného príslušným Valným zhromaždením
Sekcie podľa článku 17.2. týchto Stanov.
Bez toho, aby bol dotknutý posledný odsek článku 26.3. týchto Stanov, ak je zvolený
nový Predstaviteľ sekcie, aby reprezentoval Sekciu v Prezídiu, dočasne požíva všetky
práva člena Prezídia od dátumu prvého zasadnutia Prezídia nasledujúceho po jeho
vymenovaní príslušným Valným zhromaždením Sekcie až do najbližšieho Valného
zhromaždenia Asociácie, ktoré ho vymenuje s konečnou platnosťou.
26.2. Za Predstaviteľa sekcie alebo za kandidáta na pozíciu v Prezídiu môžu byť vymenované
iba fyzické osoby.
Zvolení Predstavitelia sekcie alebo kandidáti do volieb musia mať svoje Legálne
bydlisko v tej krajine Riadneho člena, ktorá ich navrhuje a podporuje.
Funkciu člena Prezídia môže zastávať iba jedna (1) fyzická osoba za každého Riadneho
člena Asociácie. Toto pravidlo sa vzťahuje na členov Prezídia zvolených Valným
zhromaždením a na Predstaviteľov sekcií zvolených Sekciami.
Predstaviteľ sekcie vrámci Prezídia nemôže súčasne kandidovať na zvolenie Valným
zhromaždením za člena Prezídia.
Noví kandidáti do volieb a členovia Prezídia, ktorým končí mandát, môžu byť zvolení
Valným zhromaždením na pozíciu v Prezídiu len, ak ich podporuje krajina, v ktorej majú
svoje Legálne bydlisko.
26.3. Valné zhromaždenie volí členov Prezídia z predložených kandidatúr podľa rotačného
systému stanoveného v článku 26.3, ods.2 týchto Stanov a vymenúva určených
Predstaviteľov sekcií na štvorročné obdobie.
Valné zhromaždenie volí každé dva (2) roky troch (3) členov Prezídia. Každé dva (2) roky
volí Valné zhromaždenie Prezidenta Asociácie. Bez toho, aby bol dotknutý posledný
odsek článku 26.1. týchto Stanov, každý člen Prezídia a Prezident zastávajú svoje
funkcie odo dňa prvého zasadnutia Prezídia, ktoré nasleduje po Valnom zhromaždení,
na ktorom boli zvolení alebo vymenovaní..
26.4. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa zloženia Prezídia, určenia Predstaviteľov sekcií,
kandidátov, volieb a vymenovania do funkcie člena Prezídia, môžu byť bližšie
špecifikované vo Vykonávacích predpisoch Asociácie.

Článok 27 – Ukončenie členstva v Prezídiu
27.1. Funkčné obdobie člena Prezídia sa končí (i) smrťou, odstúpením alebo právnym
vylúčením člena Prezídia, (ii) odvolaním Valným zhromaždením alebo (iii) uplynutím
jeho funkčného obdobia.
Ak člen Prezídia vážne poruší Riadiace pravidlá FCI, alebo poruší zákonné ustanovenia
alebo verejný poriadok, môže byť odvolaný. Prezídium má právomoc pozastaviť
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funkciu dotknutému členovi Prezídia až do rozhodnutia ďalšieho Valného
zhromaždenia o jeho odvolaní.
Odvolanie Prezídia ako celku alebo člena Prezídia Valným zhromaždením pred koncom
funkčného obdobia ich mandátu si vyžaduje dvojtretinovú (2/3) väčšinu hlasov
prítomných, alebo zastúpených Riadnych členov na zasadaní.
Člen Prezídia, ktorého odvolanie sa navrhuje, má právo byť vypočutý. Valné
zhromaždenie môže v prípade potreby vypočuť akúkoľvek inú dotknutú tretiu stranu.
Členovia Prezídia môžu kedykoľvek odstúpiť, a to tak, že to formálne písomne oznámia
Ústrediu Asociácie.
27.2. Ak sa pozícia v Prezídiu uvoľní, zloženie Prezídia zostane nezmenené až do najbližšieho
zasadnutia Valného zhromaždenia, na ktorom má Valné zhromaždenie právomoc
zvoliť alebo vymenovať nového člena Prezídia na zvyšok funkčného obdobia svojho
predchodcu podľa článku 26.1., 26.2. a 26.3. týchto Stanov.

Článok 28 – Odmeňovanie
28.1. Všetky funkcie v Prezídiu sa vykonávajú na dobrovoľnom základe. Ak Valné
zhromaždenie alebo tieto Stanovy výslovne nerozhodnú inak, členovia Prezídia nemajú
nárok na odmenu za plnenie svojich povinností.

Článok 29 – Pravidlá pre zasadania
29.1. Prezídium zasadá najmenej dvakrát ročne alebo tak často, ako to považuje za
potrebné, buď na žiadosť Prezidenta, väčšiny členov Prezídia alebo Výkonného výboru.
Výzvu na zasadnutie Prezídia zašle Výkonný riaditeľ písomne, poštou alebo
elektronickou poštou v mene Prezidenta a každý člen Prezídia ju dostane najmenej
tridsať (30) kalendárnych dní pred zasadnutím. Oznámenie obsahuje návrh programu,
ktorý vypracuje Výkonný výbor, dátum, čas a miesto konania zasadnutia, ako aj
podporné dokumenty.
Členovia Prezídia sú oprávnení navrhovať body programu najneskôr do siedmich (7)
kalendárnych dní pred zasadnutím. Program zasadnutia schváli Prezídium na začiatku
každého zasadnutia.
29.2. Zasadaniu Prezídia predsedá Prezident alebo v prípade jeho neprítomnosti Viceprezident.
29.3. V zmysle ustanovení a obmedzení daných v týchto Stanovách alebo vo Vykonávacích
predpisoch Asociácie a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 26.1 týchto
Stanov, Členovia, Zmluvní partneri, odborníci, hostia pozvaní Prezidentom alebo
Prezídiom (ďalej len ako “Hostia Prezídia”) sa môžu zúčastniť zasadnutia Prezídia.
Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach Prezídia.
V prípade potreby sa môžu zamestnanci Ústredia zúčastňovať na zasadnutiach
Prezídia.
Zasadnutia Prezídia sa môžu konať s fyzickou lokalitou určenou ako miesto stretnutia
alebo bez nej. Členovia Prezídia a Výkonný riaditeľ, prípadne Členovia, Zmluvní
partneri, experti, Hostia Prezídia alebo zamestnanci sa môžu zúčastniť zasadnutia
osobne.
Môžu sa tiež zúčastniť na stretnutí prostredníctvom konferenčného hovoru,
videokonferencie, webovej konferencie, akýmkoľvek iným elektronickým
prostriedkom, ktorý ponúka možnosť členom Prezídia, Členom, Zmluvným partnerom,
expertom, Hosťom Prezídia, Výkonnému riaditeľovi alebo na stretnutí zúčastneným
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zamestnancom (i) súčasne sa navzájom vypočuť, (ii) vzájomne sa rozprávať a (iii) pokiaľ
ide o členov Prezídia, aby s konečnou platnosťou hlasovali o bodoch programu, aj keď
nie súčasne. Člen Prezídia, Člen, Zmluvný partner, expert, Hosť Prezídia, Výkonný
riaditeľ alebo zamestnanci, zúčastňujúci sa na zasadnutiach týmto spôsobom sa
považujú za prítomných na tomto zasadnutí.
29.4. Vo Vykonávacích predpisoch môžu byť prijaté ďalšie pravidlá Prezídia.

Článok 30 – Hlasovanie a uznášaniaschopnosť
30.1. Každý člen Prezídia má jeden (1) hlas.
30.2. Hostia Prezídia alebo zamestnanci sa môžu zúčastniť na zasadnutiach Prezídia bez
hlasovacieho práva.
Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutí Prezídia bez hlasovacieho práva.
30.3. Zasadnutie Prezídia sa považuje za platne ustanovené a je uznášaniaschopné na
prijatie rozhodnutia, ak je najmenej sedem (7) členov Prezídia prítomných, alebo sa na
zasadnutí zúčastňuje na diaľku.
30.4. Prezídium prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou hlasov prítomných členov
Prezídia, alebo zúčastnených na diaľku.
Zdržanie sa hlasovania, prázdne alebo neplatné hlasy sa do výpočtu väčšiny
nezapočítavajú.
V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas Prezident, alebo jeho zástupca.
30.5. Hlasovanie sa môže uskutočniť hlasovaním zdvihnutím ruky, tajným hlasovaním alebo
elektronickými prostriedkami v reálnom čase. Hlasovanie tajným hlasovaním sa
uskutoční pri voľbe kandidátov, v citlivých záležitostiach, a na iné účely na žiadosť
minimálne dvoch (2) členov Prezídia.
30.6. Na žiadosť Prezidenta alebo Výkonného riaditeľa alebo v prípadoch schválených
Prezídiom sa môže začať písomný postup rozhodovania, v ktorom môže Prezídium
hlasovať bez osobného stretnutia, t.j. faxom, e-mailom, výmenou písomného listu.
Oznámenie o výzve na písomné rozhodovanie sa zasiela spolu s textom návrhu a
všetkými podpornými dokumentmi, ako je uvedené v článku 29.1. týchto Stanov
všetkým členom Prezídia najmenej sedem (7) kalendárnych dní pred termínom
hlasovania. Člen Prezídia, ktorý neodpovedal ani nekomentoval Prezidentovi pred
uplynutím lehoty na hlasovanie, sa považuje za súhlasiaceho s hlasovaním v rozsahu, v
akom to povoľuje právo, a za predpokladu, že toto ustanovenie je jasne uvedené v
postupe.
30.7. Ďalšie ustanovenia o rozhodovacom procese, hlasovacích právach a postupoch, kvóre
uznášaniaschopnosti a väčšinového pravidla zasadnutia Prezídia, môžu byť prijaté vo
Vykonávacích predpisoch.

Článok 31 – Zápisnica zo zasadania
31.1. Zápisnicu zo zasadnutia Prezídia podpisuje Prezident a Výkonný riaditeľ.
Zápisnica sa zasiela e-mailom členom Prezídia najneskôr do štrnástich (14)
kalendárnych dní od zasadnutia na ich formálne a konečné schválenie elektronickou
poštou.
31.2. Originál zápisnice z Prezídia musí byť založený v samostatnom elektronickom alebo
fyzickom registri, podpísaný Prezidentom a Výkonným riaditeľom a musí byť
uchovávaný v sídle Asociácie, kde musí byť sprístupnený členom Prezídia pre
informačné účely.
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31.3. Rozhodnutia prijaté na zasadnutí Prezídia sa Členom a Zmluvným partnerom
sprístupnia v obežníku najneskôr tridsať (30) kalendárnych dní po zasadnutí..
31.4. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zaznamenávania, konečného schválenia zápisnice zo
zasadnutia Prezídia a jej zaslania členom Prezídia môžu byť podrobne uvedené vo
Vykonávacích predpisoch.

SEKCIA 4.3.- VÝKONNÝ VÝBOR
Článok 32 – Právomoci
32.1. Výkonný výbor môže pod dohľadom Prezídia prijať akékoľvek uznesenie, týkajúce sa
operácií a záležitostí Asociácie s cieľom vykonávať uznesenia Prezídia, s výnimkou
právomocí, ktoré sú (i) zverené Prezídiu týmito Stanovami alebo Zákonom z 27. júna
1921 alebo (ii) delegované na Výkonného riaditeľa Asociácie.
32.2. S výhradou vyššie uvedených ustanovení a podmienok týchto Stanov a bez
obmedzenia všeobecnosti vyššie uvedeného má Výkonný výbor okrem iného tieto
právomoci:
a)

prijímať všetky rozhodnutia o naliehavých záležitostiach, ktoré nemožno odložiť
do nasledujúceho zasadnutia Prezídia;
b)
pripravovať zasadnutia Prezídia;
c)
vyzvať Prezidenta alebo člena Komisie, aby sa zúčastnili na zasadnutí s cieľom
prediskutovať príslušné aktivity a financie;
d)
urovnávať spory medzi Členmi, Zmluvnými partnermi alebo Členom Komisie na
jednej strane a Asociáciou na strane druhej;
e)
spravodlivým spôsobom vyriešiť akýkoľvek problém alebo spor, ktoré môžu
vzniknúť medzi dvoma (2) alebo viacerými Členmi, Zmluvnými partnermi alebo
tretími stranami Asociácie a v prípade potreby začať Proces riešenia sporov FCI
pred Prezídiom, ako je uvedené v článku 47 týchto Stanov.
f)
určiť a predložiť Valnému zhromaždeniu na schválenie akúkoľvek zmenu výšky
kaucie, ktorú zloží žalobca v rámci Konania na riešenie sporov FCI podľa čl. 47.10.
ods. 1 týchto Stanov.
32.3. Vice-prezident pomáha a zastupuje Prezidenta v prípade jeho neprítomnosti na
Valnom zhromaždení, v Prezídiu alebo inak.
32.4. Pokladník dohliada na finančné a ekonomické záležitosti FCI a presadzuje rozhodnutia
Výkonného výboru a Prezídia. Pokladník je zodpovedný za:
a)
b)
c)
d)

všeobecný finančný dohľad nad Asociáciou;
dohľad nad finančným plánovaním a rozpočtovaním;
podávanie správ Prezídiu a Valnému zhromaždeniu o uvedených záležitostiach;
a
zobrazenie súčasného finančného stavu Asociácie.

Článok 33 – Štruktúra
33.1. Výkonný výbor je výborom Prezídia a skladá sa z Prezidenta, Vice-prezidenta a
Pokladníka.
33.2. Prezidenta volí Valné zhromaždenie v súlade s článkom 37.1. týchto Stanov.
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Na prvom zasadnutí Prezídia po každom riadnom Valnom zhromaždení, na ktorom sú
zvolení členovia Prezídia podľa čl. 26 ods. 3 týchto stanov, Prezídium zvolí dvoch (2)
členov Prezídia, ktorí budú pôsobiť ako Vice-prezident a Pokladník.
Predstavitelia sekcií nie sú oprávnení na výkon funkcie vo Výkonnom výbore.
Členov Výkonného výboru volí Prezídium na dvojročné funkčné obdobie.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 33.3. týchto Stanov, členovia Výkonného výboru
vykonávajú svoju funkciu až do svojho odstúpenia alebo do doby, kým Prezídium
nezvolí ich nástupcov.
33.3. Funkčné obdobie člena Výkonného výboru sa končí (i) smrťou, odstúpením alebo
právnym vylúčením člena Výkonného výboru, (ii) jeho odvolaním Prezídiom, (iii) jeho
odvolaním Valným zhromaždením, alebo (iv) uplynutím jeho funkčného obdobia.
Odvolanie Výkonného výboru ako celku alebo člena Výkonného výboru Prezídiom pred
koncom funkčného obdobia ich mandátu si vyžaduje absolútnu väčšinu hlasov
prítomných členov Prezídia, alebo zúčastnených na zasadaní na diaľku.
Členovia Výkonného výboru môžu kedykoľvek odstúpiť, keď to formálne písomne
oznámia Ústrediu.
V prípade neobsadenej funkcie vo Výkonnom výbore, okrem funkcie Prezidenta, má
Prezídium právomoc zvoliť si na výkon funkcie iného člena Výkonného výboru na
zvyšok volebného obdobia jeho predchodcu, spomedzi členov Prezídia voliteľných na
obsadenie tejto funkcie.
33.4. Ak Valné zhromaždenie alebo tieto Stanovy výslovne nerozhodnú inak, členovia
Výkonného výboru nemajú nárok na žiadnu odmenu.

Článok 34– Pravidlá zasadania
34.1. Výkonný výbor zasadá podľa potreby.
Výzvu na zasadnutie Výkonného výboru zašle Výkonný riaditeľ písomne, poštou alebo
elektronickou poštou v mene Prezidenta a každý člen Výkonného výboru ho dostane
najmenej tridsať (30) kalendárnych dní pred zasadnutím. Oznámenie obsahuje
program, ktorý pripravil Prezident a Výkonný riaditeľ, dátum, čas a miesto konania
schôdze, ako aj podporné dokumenty.
Členovia Výkonného výboru majú právo pridať body programu na začiatku každého
zasadnutia.
34.2. Zasadnutiu Výkonného výboru predsedá Prezident, alebo v prípade jeho neprítomnosti
Vice-prezident.
34.3. S výhradou ustanovení a obmedzení ustanovených v týchto Stanovách, alebo vo
Vykonávacích predpisoch Asociácie a bez ohľadu na článok 33.1. týchto Stanov,
Členovia, Zmluvní partneri, Členovia Prezídia, členovia Komisií, experti, hostia pozvaní
Prezidentom alebo Výkonným výborom (ďalej len " Hostia Výkonného výboru ") sa
môžu zúčastniť zasadnutia Výkonného výboru.
Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach Výkonného výboru.
V prípade potreby sa zamestnanci Ústredia môžu zúčastňovať na zasadnutiach
Výkonného výboru.
Zasadnutia Výkonného výboru sa môžu konať s fyzickým umiestnením, určeným ako
miesto stretnutia, alebo bez neho. Členovia Výkonného výboru a Výkonný riaditeľ,
prípadne Hostia výkonného výboru alebo zamestnanci sa môžu zúčastniť zasadnutia
osobne. Môžu sa tiež zúčastniť na stretnutí prostredníctvom konferenčného hovoru,
videokonferencie, webovej konferencie, akýmkoľvek iným elektronickým
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prostriedkom, ktorý ponúka možnosť členom Výkonného výboru, Výkonnému
riaditeľovi, Hosťom výkonnému výboru alebo zamestnancom zúčastňujúcim sa na
stretnutí (i) aby sa navzájom súčasne počuli , (ii) hovorili spolu, a (iii) pokiaľ ide o členov
Výkonného výboru, rozhodovať s konečnou platnosťou, nie však súčasne, aby hlasovali
o bodoch programu. Člen Výkonného výboru, Hostia výkonného výboru, Výkonný
riaditeľ alebo zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú prostredníctvom takýchto prostriedkov,
sa považujú za prítomných na tomto zasadnutí.
34.4. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa zloženia, pridelenia úloh v rámci Výkonného výboru a
pravidiel zasadaní Výkonného výboru môžu byť prijaté vo Vykonávacích predpisoch.

Článok 35 – Hlasovanie a uznášaniaschopnosť
35.1. Každý člen Výkonného výboru má jeden (1) hlas.
35.2. Hostia výkonného výboru alebo zamestnanci sa môžu zúčastňovať zasadnutí
Výkonného výboru bez hlasovacieho práva.
Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutí Výkonného výboru bez hlasovacieho
práva.
35.3. Schôdza Výkonného výboru sa bude považovať za platne ustanovenú a bude schopná
uznášať sa, ak najmenej dvaja (2) členovia Výkonného výboru budú prítomní, alebo sa
zúčastnia na schôdzi na diaľku.
35.4. Výkonný výbor prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou hlasov členov
Výkonného výboru prítomných, alebo zúčastnených na schôdzi na diaľku.
Zdržanie sa hlasovania, prázdne alebo neplatné hlasy sa do výpočtu väčšiny
nezapočítavajú.
V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas Prezident alebo jeho zástupca.
35.5. Na zasadnutie Výkonného výboru sa primerane vzťahujú ustanovenia uvedené v
článku 30.5. až článku 30.7. týchto Stanov pre zasadnutie Prezídia.
35.6. Ďalšie ustanovenia o rozhodovacom procese, hlasovacích právach a postupe, kvórach
uznášaniaschopnosti a pravidlách väčšiny Výkonného výboru môžu byť prijaté vo
Vykonávacích predpisoch.

Článok 36 – Zápisnica zo zasadania
36.1. Zápisnicu zo zasadnutia Výkonného výboru podpisuje Prezident a Výkonný riaditeľ.
Zápisnice sa zasielajú členom Výkonného výboru e-mailom najneskôr do štrnástich (14)
kalendárnych dní po zasadnutí na ich formálne a konečné schválenie elektronickou
poštou.
Kópia zápisnice sa sprístupní všetkým členom Prezídia najneskôr sedem (7)
kalendárnych dní po ich formálnom a konečnom schválení Výkonným výborom.
36.2. Originálne zápisnice Výkonného výboru musia byť zapísané v samostatnom
elektronickom alebo fyzickom registri, podpísanom Prezidentom a Výkonným
riaditeľom a musia byť uchovávané v sídle Asociácie.
36.3. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zaznamenávania, konečného schválenia zápisnice zo
zasadnutia Výkonného výboru a ich oznámenia členom Prezídia môžu byť podrobne
uvedené vo Vykonávacích predpisoch.
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SEKCIA 4.4.- PREZIDENT
Článok 37 – Prezident
37.1. Valné zhromaždenie volí spomedzi zvolených členov Prezídia tajným hlasovaním
Prezidenta na obdobie dvoch (2) rokov podľa článku 26.1. a 26.3. týchto Stanov.
37.2. Mandát Prezidenta sa končí podľa článku 27.1. týchto Stanov.
37.3. Ak sa uvoľní pozícia Prezidenta, Prezídium hlasuje za Vice-Prezidenta, ktorý bude
pôsobiť ako Prezident do nasledujúceho Valného zhromaždenia.
37.4. Prezident je zákonným zástupcom Asociácie. Bude zodpovedný za celkové usmernenie
Prezídia a Výkonného výboru a že tieto orgány budú vykonávať svoje právomoci
uvedené v článku 25 a 32 týchto Stanov.
Medzi zodpovednosti Prezidenta patrí najmä nasledovné:
a)
zabezpečovať spolu s Výkonným riaditeľom vykonávanie rozhodnutí Valného
zhromaždenia, Prezídia a Výkonného výboru;
b)
v naliehavých prípadoch prijať akékoľvek rozhodnutia v mene Výkonného
výboru a Prezídia a predložiť tieto rozhodnutia na schválenie Prezídiu čo
najskôr;
c)
predsedať a viesť zasadnutia Prezídia a Výkonného výboru. Ak je mu trvalo
alebo dočasne zabránené vykonávať svoju úradnú funkciu, týmto schôdzam
predsedá a riadi ich Vice-prezident;
d)
prevziať iniciatívu a začať právny proces.

SEKCIA 4.5.- VÝKONNÝ RIADITEĽ
Článok 38 – Výkonný riaditeľ
38.1. Výkonný riaditeľ je generálnym riaditeľom Ústredia. Je zamestnancom Asociácie a je
Prezídiom vybraný a vymenovaný na dobu neurčitú.
38.2. Mandát Výkonného riaditeľa sa končí smrťou, odstúpením alebo právnym vylúčením
Výkonného riaditeľa, alebo odvolaním Výkonného riaditeľa Prezídiom.
38.3. Výkonný riaditeľ môže kedykoľvek odstúpiť v súlade so svojou zmluvou, a to
formálnym písomným oznámením Prezidentovi v Ústredí Asociácie.
38.4. Ak Výkonnému riaditeľovi bránia okolnosti, ktoré sú mimo jeho kontroly, plniť si svoju
funkciu viac ako tridsať (30) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, Prezídium
preberá každodenné riadiace právomoci a môže vymenovať Dočasného riaditeľa na
výkon riadiacich právomocí - ak je to možné, tak v súlade s odporúčaniami Výkonného
riaditeľa - až do doby, kým sa nevráti do funkcie.
38.5. Výkonný riaditeľ zabezpečuje operatívne vykonávanie rozhodnutí Valného
zhromaždenia a Prezídia.
Výkonný riaditeľ je zodpovedný za (i) každodenné riadenie Asociácie, ktoré bolo na
neho formálne delegované Prezídiom podľa článku 25.3. týchto Stanov a (ii) za
akékoľvek iné špecifické právomoci manažmentu, alebo zastupujúcich právomocí nad
rámec každodenného manažmentu, týkajúce sa právnych úkonov ohľadne Asociácie,
ktoré boli na neho delegované v zmysle článku 25.2. týchto Stanov.
V zmysle pokynov Prezidenta zodpovedá okrem iného za:
a) riadenie a kontrolu riadneho a včasného vedenia účtovníctva Asociácie;
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b) spísanie zápisnice zo zasadnutia Valného zhromaždenia, Výkonného výboru a
Prezídia;
c) spracovanie korešpondencie FCI;
d) udržiavanie vzťahov so Sekciami, Členmi, Výbormi a Komisiami;
e) organizáciu Ústredia;
f) vymenovávanie a prepúšťanie zamestnancov pracujúcich v Ústredí;
g) predkladať Valnému zhromaždeniu správu o činnosti a štatistike Ústredia.
38.6. Výkonný riaditeľ je oprávnený na svoju vlastnú zodpovednosť delegovať jednu (1)
alebo viac právomocí, ktoré sú naňho delegované v rámci každodenného riadenia,
alebo v rozsahu osobitných právomocí v oblasti riadenia alebo zastúpenia, ktoré
presahujú rámec tejto právomoci v zmysle obmedzení stanovených v týchto
Stanovách, vo Vykonávacích predpisoch alebo v príslušnom delegovaní právomocí na
zamestnancov alebo tretie strany.
38.7. Výkonný riaditeľ je pod dohľadom Prezídia a podáva mu správy o práci a činnostiach,
ktoré vykonáva on a Ústredie.
38.8. Bez toho, aby bol dotknutý článok 43 týchto Stanov, Výkonný riaditeľ platne zastupuje
samotnú Asociáciu pri jej každodennom riadení voči tretím stranám.
38.9. Ďalšie ustanovenia o menovaní, prepúšťaní, právomociach a zodpovednosti,
delegovaní právomocí, právach a povinnostiach Výkonného riaditeľa sa môžu prijať vo
Vykonávacích predpisoch.

SEKCIA 4.6.- ÚSTREDIE
Článok 39 – Ústredie
39.1. Pod vedením Výkonného riaditeľa Ústredie podporuje Prezídium, Výkonný výbor a
Valné zhromaždenie pri administratívnom každodennom riadení Asociácie a je
zodpovedné za plnenie všetkých administratívnych činností Asociácie.
39.2. Ďalšie ustanovenia, týkajúce sa právomocí a fungovania Ústredia Asociácie, môžu byť
ustanovené vo Vykonávacích predpisoch.

SEKCIA 4.7.- KOMISIE
Článok 40 – Všeobecné ustanovenia
40.1. Valné zhromaždenie zriaďuje povinné a nepovinné Komisie na poradenské účely (ďalej
len „Komisie“).
40.2. Komisie sa zodpovedajú Prezídiu a musia predkladať správy o svojej činnosti.
40.3. Prezídium môže určovať úlohy povinným Komisiám.
40.4. Každá Komisia môže požiadať o pomoc maximálne dvoch (2) expertov, ak si osobitná
povaha príslušných problémov vyžaduje takúto podporu.
40.5. Výkonný riaditeľ postúpi zápisnicu zo schôdzí Komisie a akékoľvek ďalšie písomné
správy výlučne i) členom Komisie a Členovi alebo Zmluvnému partnerovi, ktorým bol
člen Komisie vymenovaný, ako aj ii) Prezídiu najneskôr do ôsmich (8) týždňov od
zasadnutia.
Návrhy Prezídiu budú zaslané oddelene od zápisnice.
40.6. Všetky zápisnice zo schôdzí Komisií musia byť zaslané Členom a Zmluvným partnerom
hneď po ich pripomienkovaní a/alebo schválení Prezídiom.
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40.7. Na Disciplinárnu a arbitrážnu komisiu sa nevzťahujú všeobecné ustanovenia uvedené v
článku 40.2. až 40.6. týchto Stanov.

Článok 41 – Povinné komisie
41.1. Asociácia má nasledovné povinné Komisie:
1.
2.
3.

Vedecká komisia
Komisia pre štandardy
Disciplinárna a arbitrážna komisia

Tieto tri (3) povinné Komisie sa skladajú najviac zo šiestich (6) členov Komisie, ktorí sú
volení Valným zhromaždením. Členovia povinnej Komisie nemôžu byť súčasne členmi
Prezídia. Členom povinnej Komisie môže byť iba jedna (1) osoba na krajinu, ktorej
Národná kynologická organizácia je Riadnym členom Asociácie. Fyzická osoba môže byť
len členom jednej (1) povinnej Komisie.
Národná kynologická organizácia môže nominovať ako oficiálneho člena povinnej
Komisie iba fyzické osoby, ktoré majú svoje Legálne bydlisko v krajine dotknutej
Národnej kynologickej organizácie.
Noví kandidáti a odchádzajúci členovia Komisie môžu byť zvolení len vtedy, ak ich
podporuje ich vlastná Národná kynologická organizácia.
Kandidáti sa volia na funkčné obdobie štyroch (4) rokov.
41.2. V prípade smrti alebo trvalej neschopnosti, alebo akéhokoľvek iného vážneho dôvodu,
ktorý bráni členovi povinnej Komisie vykonávať svoje povinnosti, môže Prezídium
vymenovať náhradníka na zvyšok funkčného obdobia.
41.3 Každý člen Komisie má jeden (1) hlas a musí sa osobne zúčastniť na zasadnutí Komisie.
Hlasovanie prostredníctvom splnomocnenia nie je povolené.

Článok 42 – Nepovinné komisie
42.1. Na Valnom zhromaždení všetci Členovia a Zmluvní partneri určia nepovinné Komisie, v
ktorých chcú mať člena Komisie.
Národné kynologické organizácie vymenujú jedného (1) člena Komisie pre každú
Komisiu, v ktorej sú zastúpené.
Národná kynologická organizácia môže nominovať za svojho oficiálneho člena Komisie
iba fyzické osoby, ktoré majú svoje Legálne bydlisko v krajine dotknutej Národnej
kynologickej organizácie.
Vymenovaný člen Komisie musí mať potrebnú kvalifikáciu a znalosti na vykonávanie
svojich povinností.
Prezídium určí konečný termín, ktorý majú Členovia a Zmluvní partneri dodržiavať,
pokiaľ ide o predloženie zoznamu týchto Komisií a mená členov Komisie.
42.2. Po každom Valnom zhromaždení si nepovinné Komisie zvolia jedného (1) svojho člena
Komisie za Predsedu. Národná kynologická organizácia zastúpená v Komisii môže
vymenovať náhradníka v prípade, že jeho člen Komisie je trvalo alebo dočasne
neschopný vykonávať svoje povinnosti. Predsedovia nepovinných Komisií sú
zodpovední za vedenie schôdzí (s výnimkou zasielania pozvánok na schôdze a
programov).
Predsedovia nepovinných Komisií nemôžu byť súčasne členmi Prezídia.
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Každej nepovinnej Komisii bude pridelený Styčný agent, ktorý bude zodpovedný za
komunikáciu a vzťahy s Prezídiom (ďalej len "Styčný agent"). Tento Styčný agent je
členom Prezídia.
42.3. Asociovaní členovia môžu byť zastúpení v nepovinných Komisiách a majú právo
vystúpiť bez hlasovacieho práva.
Zmluvní partneri sa môžu zúčastniť na stretnutiach, ale nemajú právo hlasovať ani
hovoriť.
42.4. Zasadnutia zvolávajú príslušní predsedovia prostredníctvom Výkonného riaditeľa
najmenej šesťdesiat (60) kalendárnych dní pred dátumom určeným na zasadnutie.
42.5. Hlasovať môžu len členovia Komisie spomedzi Riadnych členov. Každý uvedený člen
Komisie má jeden (1) hlas a musí sa osobne zúčastniť na zasadnutí nepovinnej Komisie.
Hlasovanie prostredníctvom splnomocnenia nie je povolené.

Hlava V. - ZÁSTUPCOVIA
Článok 43 – Zástupcovia
43.1. Pokiaľ nie je v týchto Stanovách ustanovené inak a bez toho, aby bol dotknutý článok
25.2. a 25.3. týchto Stanov, Asociácia je platne zastúpená v súvislosti so všetkými
právnymi úkonmi voči tretím osobám (i) Prezídiom alebo (ii) dvoma členmi Výkonného
výboru spoločne alebo (iii) Prezidentom a Výkonným riaditeľom spoločne, ktorí
nebudú musieť tretím stranám zdôvodniť právomoci zverené na tento účel.
43.2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 37.4. týchto Stanov, Asociácia bude platne
zastupovaná vo všetkých súdnych konaniach alebo arbitrážach, ako žalobca alebo
žalovaný pred súdmi, tribunálmi alebo inými jurisdikciami (i) samotným Výkonným
riaditeľom alebo (ii) samotným Prezidentom.

Hlava VI. – ČESTNÝ PREZIDENT A ČESTNÍ ČLENOVIA
Článok 44 – Čestný prezident a čestní členovia
44.1. Valné zhromaždenie môže udeliť titul čestného prezidenta alebo čestného člena
akejkoľvek osobe za záslužnú činnosť v prospech Asociácie.
44.2. Kandidátov navrhuje Prezídium.
44.3. Čestný prezident alebo čestný člen sa môže zúčastniť na Valnom zhromaždení na
vlastné náklady s právom hovoriť, ale z danej pozície nie s právom hlasovať.

Hlava VII. – RIEŠENIE SPOROV
Článok 45 – Všeobecné ustanovenia
45.1. Každý postup riešenia sporov FCI alebo Člena musí byť v súlade s nasledujúcimi
spoločnými minimálnymi štandardmi pre procesné práva:
a) Právo na sporné konanie. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podlieha
postupu riešenia sporov, má svoje práva na obhajobu zaručené a možnosť
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predložiť svoje otázky a argumenty písomnými prostriedkami alebo fyzickým
vypočutím oprávneným orgánom na riešenie sporov.
b) Právo na prístup. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podlieha postupu
riešenia sporov, má právo na prístup ku všetkým príslušným podporným
dokumentačným dôkazom.
c) Právo na právnu istotu. Orgány oprávnené na riešenie sporov, ktoré vykonávajú
postup riešenia sporov, prijmú konečné rozhodnutie v primeranej lehote. Toto
rozhodnutie musí byť riadne odôvodnené.
d) Premlčacia lehota. Skutočnosti, ktoré môžu predstavovať porušenie Pravidiel FCI
a sú staršie viac ako jeden (1) rok, už nie sú dôvodom na začatie postupu riešenia
sporov, alebo ukladania sankcií.
45.2. Spory medzi Členmi, Zmluvnými partnermi, Sekciami, alebo členom Komisie na jednej
strane a Asociáciou na strane druhej, rieši Výkonný výbor a Prezídium v súlade s
článkom 13, 14 a 15, ako aj 49, 50 a 51 týchto Stanov.
45.3. Spory, sťažnosti a incidenty uvedené v článku 47.1 týchto Stanov sa riešia postupom
riešenia sporov ustanoveným v článku 47 týchto Stanov (ďalej len ako "FCI Postup
riešenia sporov").

Článok 46 – Orgány disciplinárneho konania
46.1. Výkonný výbor, Prezídium, Valné zhromaždenie a Disciplinárna a arbitrážna komisia
(ďalej len "Orgány disciplinárneho konania") budú riešiť spory, sťažnosti a incidenty
uvedené v článku 45.3. týchto Stanov, či už v dôsledku pochybenia, alebo iného
porušenia Pravidiel FCI.
Disciplinárna a arbitrážna komisia sa skladá z piatich (5) fyzických osôb (troch (3)
aktívnych členov a dvoch (2) náhradných členov), ktorí nie sú prepojení, alebo nemajú
žiadne oficiálne vzťahy so žiadnou zúčastnenou stranou sporu.
Valné zhromaždenie volí predsedu a ostatných členov Disciplinárnej a arbitrážnej
komisie na obdobie štyroch (4) rokov. Dvaja (2) členovia Disciplinárnej a arbitrážnej
komisie musia mať potvrdené právne vzdelanie a ďalší traja (3) členovia musia mať
skúsenosti so psami a kynológiou. Predseda Disciplinárnej a arbitrážnej komisie musí
byť jedným z členov, ktorí majú potvrdené právne vzdelanie.
Členovia Prezídia nie sú oprávnení stať sa členom Disciplinárnej a arbitrážnej komisie.

Článok 47 – FCI Postup riešenia sporov
47.1. Bez toho, aby boli dotknuté články 13, 14 a 15 týchto Stanov, Orgány disciplinárneho
konania rozhodujú v sporoch, sťažnostiach alebo incidentoch medzi Členmi, medzi
Zmluvnými partnermi, alebo medzi Členmi a Zmluvnými partnermi. (ďalej len ako
"Účastníci disciplinárneho konania").
47.2. Predmetom sporov alebo sťažností môže byť akékoľvek pochybenie, alebo akékoľvek
porušenie Pravidiel FCI.
47.3. Sťažnosti musia byť podané Výkonnému riaditeľovi v súlade s časovými usmerneniami
a formálnymi náležitosťami, stanovenými vo Vykonávacích predpisoch.
47.4. Výkonný výbor sa bude snažiť spravodlivo urovnať akýkoľvek spor, sťažnosť alebo
incident (ďalej len "Disciplinárna záležitosť"), ktoré môžu vzniknúť medzi stranami
sporu. Ak sa výsledok nedosiahne do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa
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47.5.

47.6.
47.7.

47.8.

47.9.
47.10.

47.11

oznámenia sťažnosti, sporu, alebo incidentu Asociácii, Výkonný riaditeľ na pokyn
Výkonného výboru postúpi disciplinárnu záležitosť Prezídiu.
Prezídium vykoná prvé posúdenie Disciplinárnej záležitosti. V prípade potreby môže
Prezídium ďalej vyšetrovať Disciplinárnu záležitosť (ďalej len ako "Predbežné
vyšetrovanie").
Po ukončení Predbežného vyšetrovania Prezídium podá písomnú správu Disciplinárnej
a arbitrážnej komisii.
Disciplinárna a arbitrážna komisia je vylúčená z akéhokoľvek iného orgánu Asociácie,
zodpovedného za ďalšie preskúmanie disciplinárnej záležitosti.
Disciplinárna a arbitrážna komisia sa bude zaoberať Disciplinárnou záležitosťou len na
základe žiadosti Prezídia podanej písomne.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 13, 14 a 15 týchto Stanov a
príslušných právomocí Valného zhromaždenia a Prezídia, Disciplinárna a arbitrážna
komisia rozhodne o sankciách ustanovených v Pravidlách FCI.
Disciplinárna a arbitrážna komisia poskytne písomné zdôvodnenie svojich rozhodnutí
a uloženej sankcie, alebo akéhokoľvek návrhu na uloženie sankcie, ktorý uloží
Prezídium, alebo Valné zhromaždenie. Kópie sa poskytnú Účastníkom disciplinárneho
konania.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 13, 14 a 15 týchto Stanov a
príslušných právomocí Valného zhromaždenia a Prezídia, ktorýkoľvek z Účastníkov
disciplinárneho konania sa môže odvolať proti rozhodnutiam Disciplinárnej a
arbitrážnej komisie na Valnom zhromaždení. Takéto odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutia Disciplinárnej a arbitrážnej komisie sú účinné odo dňa oznámenia
rozhodnutia a uplatňujú sa, kým nasledujúce Valné zhromaždenie neprijme konečné
rozhodnutie.
Prezídium je povinné vykonať rozhodnutia Disciplinárnej a arbitrážnej komisie.
Navrhovateľ zloží pri podaní sťažnosti kauciu, ako je stanovená vo Vykonávacích
predpisoch. Každú zmenu výšky kaucie určí Výkonný výbor a predloží na konečné
schválenie Valnému zhromaždeniu.
Disciplinárna a arbitrážna komisia stanoví náklady na konanie FCI Postupu riešenia
sporov, vrátane poplatkov a výdavkov na zasadnutia Prezídia a Disciplinárnej a
arbitrážnej komisie. Ak Disciplinárna a arbitrážna komisia nerozhodne inak, náklady na
Postup riešenia sporov znáša neúspešná strana sporu.
Ďalšie ustanovenia týkajúce sa riešenia sporov, vymenovania Orgánov disciplinárneho
konania, FCI Postupu na riešenie sporov možno ustanoviť vo Vykonávacích predpisoch.

Hlava VIII. SANKCIE
Článok 48 – Všeobecné ustanovenia
48.1.

48.2.

Prezídium, Disciplinárna a arbitrážna komisia alebo Valné zhromaždenie v závislosti
od druhu priestupkov uložia sankcie Členom a Zmluvným partnerom Asociácie za
pochybenia, alebo akékoľvek porušenie Pravidiel FCI.
Sankcie uložené Členovi alebo Zmluvnému partnerovi budú uznané všetkými
ostatnými Členmi, Zmluvnými partnermi a Sekciami Asociácie. Vo všetkých prípadoch
bude právo na obhajobu zaručené zákonom.
Existujú tri (3) typy priestupkov, ktoré sú klasifikované podľa ich závažnosti:
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a)
b)

c)

Priestupok: menšie porušenie Pravidiel FCI, pokiaľ nie je často opakované.
Závažný priestupok: opakované menšie porušenie pravidiel FCI, nedodržanie
požiadavky na úplné a náležité nápravné opatrenia; vážne porušenie Pravidiel
FCI, nezaplatenie poplatkov za Členstvo alebo Zmluvné partnerstvo, alebo
faktúr vo všeobecnosti dlhšie ako štyri (4) mesiace od dátumu splatnosti
faktúry; alebo všeobecne správanie, ktoré je v rozpore s cieľom Asociácie
a/alebo poškodzuje Asociáciu alebo ktoréhokoľvek z jeho Členov alebo
Zmluvných partnerov.
Hrubý priestupok: opakované závažné porušovania Pravidiel FCI, hrubé
porušenie Pravidiel FCI, nezaplatenie poplatkov za Členstvo alebo Zmluvné
partnerstvo alebo faktúr vo všeobecnosti viac ako šesť (6) mesiacov od dátumu
splatnosti faktúry, alebo všeobecne správanie, ktoré je v rozpore s cieľom
Asociácie a/alebo poškodzuje Asociáciu, alebo ktoréhokoľvek z jeho Členov
alebo Zmluvných partnerov.

Článok 49 – Sankcie voči Riadnym a Asociovaným členom
49.1.

Voči Riadnym a Asociovaným členom môžu byť v závislosti od druhu priestupkov
uvedených v článku 48.2. týchto Stanov použité nasledovné sankcie:
a) Priestupok: písomné upozornenie s požiadavkou na úplné a primerané
nápravné opatrenia.
b) Závažný priestupok: pozastavenie Členských práv vrátane pozastavenia činnosti
a/alebo podujatí pod záštitou FCI.
c) Hrubý priestupok: vylúčenie z Asociácie alebo degradovanie z Riadneho člena
na Asociovaného člena.

49.2.

Prezídium má právomoc uložiť sankcie uvedené v článku 49.1. a) a b) týchto Stanov
na základe rozhodnutia Disciplinárnej a arbitrážnej komisie alebo z vlastného
podnetu. Prezídium na základe rozhodnutia Disciplinárnej a arbitrážnej komisie
alebo z vlastnej iniciatívy navrhuje Valnému zhromaždeniu, aby uložilo sankcie
uvedené v článku 49.1. c) týchto Stanov v súlade s článkom 13.3. a 15 týchto Stanov.

Článok 50 – Sankcie voči Zmluvným partnerom
50.1.

Nasledovné sankcie môže Prezídium uložiť v súlade s článkom 25.1. s) týchto Stanov
na základe rozhodnutia Disciplinárnej a arbitrážnej komisie alebo z vlastnej iniciatívy
voči Zmluvným partnerom v závislosti od druhu priestupkov, uvedených v článku
48.2. týchto Stanov:
a) Priestupok: písomné upozornenie s požiadavkou na úplné a primerané
nápravné opatrenia.
b) Závažný priestupok: ak je to vhodné, pozastavenie práv plynúcich zo Zmluvného
partnerstva vrátane pozastavenia činnosti a/alebo podujatí pod záštitou FCI
c) Hrubý priestupok: ak je to vhodné, vylúčenie z Asociácie, alebo zákaz vydávania
exportných preukazov o pôvode.
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Hlava IX. - FINANCIE
Článok 51 – Zdroje financovania
51.1. Finančné zdroje Asociácie zahŕňajú najmä:
a) Poplatky za Členstvo a Zmluvné partnerstvo;
b) zmluvy, dary a dotácie, granty, darovaný majetok zdedený alebo odkázaný,
kapitálové výnosy alebo akékoľvek iné zákonom povolené zdroje, ktoré by mohli
byť vyplatené alebo poskytnuté Asociácii;
c) iné zdroje z činností pod záštitou Asociácie.
51.2. Asociácia môže prijímať dary za predpokladu, že neovplyvnia jej nezávislosť. Dary
Asociácii, či už k rukám, alebo zo závetu, nebudú mať účinok, ak nie sú oprávnené a
nedodržiavajú platné právne predpisy.

Článok 52 – Rozpočet a ročná účtovná závierka
52.1. Finančný rok Asociácie sa začína 1. januára a končí 31. decembra každého
kalendárneho roka.
52.2. Súvahy a ročná účtovná závierka za predchádzajúci finančný rok a rozpočet na
nasledujúci rok sa vypracujú najneskôr 1. marca každého roka. Súvahy, ročné účtovné
závierky a rozpočty predbežne potvrdzuje Prezídium a predkladajú sa spolu so
správami o audite na konečné schválenie na nasledujúcom Valnom zhromaždení.
52.3. Nevyhnutné a povinné výdavky, ktoré nie sú výslovne uvedené v schválenom rozpočte
Asociácie príslušného finančného roka, môže schváliť a vykonať Prezídium za
predpokladu, že ich schváli Valné zhromaždenie na svojom ďalšom zasadnutí.

Článok 53 – Náhrada nákladov na zasadania
53.1. Výdavky na zasadnutia (cestovanie a ubytovanie) Prezídia, Výkonného výboru,
povinných Komisií, ako aj stretnutí, ktoré nariadi Prezídium, znáša Asociácia.

Článok 54 – Finančná komisia – Externý audit
54.1. Finančná komisia sa skladá z troch (3) členov. Každé dva (2) roky menuje Valné
zhromaždenie Finančnú komisiu spomedzi fyzických osôb nominovaných každou
Sekciou, pričom každá Sekcia nominuje jedného (1) člena Finančnej komisie.
Členovia Finančnej komisie nemôžu byť členmi Prezídia príslušnej Sekcie.
54.2. Finančná komisia zasadá raz (1) ročne. Ak by to vyžadovali výnimočné okolnosti,
môže sa zorganizovať ďalšie stretnutie.
Finančná komisia má neobmedzený prístup ku všetkým finančným informáciám a
všetkým osobám, pracujúcim pre Asociáciu vo finančných záležitostiach.
Finančná komisia zachováva dôvernosť Dôverných informácií, ktoré im boli
sprístupnené, alebo zaslané v rámci ich povinností.
Finančná komisia je platne zriadená, ak sú prítomní najmenej dvaja (2) členovia.
54.3. Finančná komisia má poslanie interného finančného auditu, ktorý zahŕňa a je
obmedzený na nasledujúce činnosti:
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a)

b)
c)

d)
e)

kontrola presnosti, úplnosti a konzistentnosti účtovníctva a finančných
informácií Asociácie. Zahŕňa to preskúmanie ročných súvah a ročných
účtovných závierok;
dohľad nad integritou procesu vykazovania financií Asociácie;
analyzuje a určuje, či schválený rozpočet príslušného finančného roku bol
využitý podľa plánu činností a podľa pokynov Prezídia a/alebo Valného
zhromaždenia;
predloženie finančnej písomnej správy Prezídiu a Valnému zhromaždeniu;
Prezídium môže kedykoľvek požiadať Finančnú komisiu o písomnú správu;
v prípade potreby dávať odporúčania Prezídiu vymenovať, alebo opätovne
vymenovať externého audítora, o jeho nezávislosti a účtovaných poplatkoch,
najmä pokiaľ ide o poskytnuté doplnkové služby.

54.4. Cestovné náklady a náklady na ubytovanie členov Finančnej komisie znáša Asociácia.
54.5. Bez toho, aby bolo dotknuté poslanie interného finančného auditu Finančnej komisie,
ako je stanovené v článku 54.3. týchto Stanov, overuje ročnú účtovnú závierku
Asociácie jeden (1) alebo viac nezávislých externých audítorov (ďalej len „Externý
audítor“), ak to vyžaduje zákon.
54.6. Ďalšie ustanovenia o rozpočte, ročnej účtovnej závierke, rozpočtových pravidlách,
finančných zdrojoch a zložení alebo fungovaní Finančnej komisie Asociácie sa môžu
prijať vo Vykonávacích predpisoch.

Hlava X. ZÁNIK – PRIDELENIE ČISTÝCH AKTÍV
Článok 55 – Zánik
55.1. Valné zhromaždenie sa považuje za právoplatne zriadené a uznášaniaschopné, a má
právo rozhodnúť o zániku združenia, ak sú prítomné alebo zastúpené najmenej dve
tretiny (2/3) Riadnych členov.
Ak sa toto kvórum (uznášaniaschopnosť) nedosiahne, zvolá sa druhé Valné
zhromaždenie za tým istým účelom, ktoré môže s konečnou platnosťou vyriešiť návrh
na základe väčšiny hlasov ustanovených v článku 55.2. týchto Stanov, bez ohľadu na
počet Členov prítomných alebo zastúpených na zasadnutí, najskôr tridsať (30)
kalendárnych dní po prvom zasadnutí Valného zhromaždenia.
55.2. Ak zákon neustanovuje inak, uznesenie o zániku Asociácie sa prijme, iba ak ho
jednomyseľne schvália Riadni členovia, prítomní alebo zastúpení na zasadnutí.
Zdržanie sa hlasovania, prázdne alebo neplatné hlasy sa do výpočtu väčšiny
nezapočítavajú.
55.3. V prípade dobrovoľného rozpustenia Valné zhromaždenie v rozhodnutí o rozpustení
určí spôsob likvidácie, ustanoví dvoch (2) likvidátorov, určí ich právomoci a uvedie
rozdelenie čistých aktív Asociácie.
Vo všetkých prípadoch dobrovoľného rozpustenia alebo právneho rozpustenia súdom,
v akomkoľvek okamihu alebo z akéhokoľvek dôvodu sa čisté aktíva rozpustenej
Asociácie pridelia neziskovým organizáciám s podobnými cieľmi ako tie, ktoré sleduje
Asociácia v rozsahu, ako ich určilo Valné zhromaždenie.
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Hlava XI. HIERARCHIA NORIEM
Článok 56 – Hierarchia noriem
56.1. Vykonávacie predpisy vypracuje Prezídium a prijme ich Valné zhromaždenie s cieľom
vykonávať a podrobnejšie rozpracovať tieto Stanovy, ako aj uľahčiť reguláciu a riadenie
Asociácie.
Vykonávacie predpisy sú k dispozícii všetkým Členom, Zmluvným partnerom a môžu
byť zmenené a doplnené podľa pravidiel stanovených v článku 19.2. p) týchto Stanov.
Vykonávacie predpisy dopĺňajú Stanovy a podriaďujú sa im. V prípade rozporu medzi
Vykonávacími predpismi a Stanovami majú prednosť Stanovy.
56.2. Rozhodnutia Valného zhromaždenia podrobnejšie rozvádzajú tieto Stanovy vzhľadom
na celkovú stratégiu a politiku Asociácie.
56.3. Rozhodnutia Prezídia podrobnejšie rozvádzajú tieto Stanovy s ohľadom na riadenie
Asociácie vrátane správ, organizácie, ľudských zdrojov a finančného riadenia Asociácie.
56.4 Predpisy, Obežníky a oznámenia ďalej podrobne rozvádzajú rozhodnutia Valného
zhromaždenia alebo Prezídia.
56.5. V rámci Asociácie sa uplatňuje táto hierarchia noriem:
a)
b)
c)
d)
e)

Stanovy;
Vykonávacie predpisy;
Rozhodnutia Valného zhromaždenia;
Rozhodnutia Prezídia;
Nariadenia, obežníky, komunikácie.

56.6. V prípade rozporu medzi dvoma (2) alebo viacerými normami Asociácie na rozdielnej
úrovni, má norma uvedená na vyššej úrovni prednosť pred normou uvedenou na nižšej
úrovni vyššie uvedenej hierarchie noriem..
56.7. V prípade rozporu medzi dvoma (2) alebo viacerými normami Asociácie na rovnakej
úrovni má prednosť naposledy prijatá norma pred staršie prijatou normou.

Hlava XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 57 – Nadobudnutie účinnosti a odvolanie rozhodnutí Valného
zhromaždenia
57.1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 24.4 týchto Stanov, rozhodnutia prijaté Valným
zhromaždením, s výnimkou zmien a doplnení týchto Stanov, nadobudnú účinnosť v deň
stanovený Valným zhromaždením.
57.2. Proti rozhodnutiu Valného zhromaždenia sa možno odvolať v lehote deväťdesiatich
(90) dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Článok 58 – Odmeňovanie
58.1. Bez toho, aby boli dotknuté články 28 a 53 týchto Stanov, všetky funkcie v rámci
Asociácie sa vykonávajú na dobrovoľnej báze. Ak Valné zhromaždenie alebo tieto
Stanovy výslovne nerozhodnú inak, funkcionári nemajú nárok na odmenu za plnenie
svojich povinností.
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Článok 59 – FCI oficiálne pracovné a autoritatívne jazyky
59.1. Úradné pracovné jazyky Asociácie sú angličtina, francúzština, nemčina a španielčina
(ďalej len ako "FCI Oficiálne pracovné jazyky"). Používajú sa na Valnom zhromaždení.
59.2. Angličtina je oficiálnym pracovným jazykom, ktorý sa používa na zasadnutiach Prezídia.
Angličtina je oficiálnym a smerodajným jazykom pre zápisnice, korešpondenciu a
oznámenia.
59.3. Jazyk používaný pre úradné dokumenty a vzťahy s belgickými vnútroštátnymi orgánmi
je francúzština. V prípade sporov týkajúcich sa Stanov a Vykonávacích predpisov má
prednosť oficiálne uverejnená francúzska verzia Stanov a je jedinou relevantnou
verziou.
59.4. Stanovy, Vykonávacie predpisy, rozhodnutia a dôležité oznámenia Asociácie budú
zverejnené v štyroch FCI Oficiálnych pracovných jazykoch.

Článok 60 – FCI logo
60.1. Používanie loga FCI je vymedzené len pre Členov a Zmluvných partnerov.
60.2. Okrem prípadov uvedených v článku 60.1. týchto Stanov, logo FCI môže byť použité
tretími stranami za predpokladu, že to Prezídium a/alebo dotknutý Člen schválili.
60.3. Logo FCI sa musí používať výlučne v oficiálnom formáte. Musí byť uvedené na všetkých
oficiálnych publikáciách a dokumentoch Členov a Zmluvných partnerov a musí byť
jasne viditeľné na všetkých medzinárodných podujatiach.

Článok 61 – Nadriadené zákony
61.1. Čokoľvek, čo nie je výslovne uvedené v týchto Stanovách, najmä publikácie príloh k
Moniteur belge, sa rieši podľa ustanovení Hlavy III Zákona z 27. júna 1921.
61.2. Akýkoľvek spor v súvislosti s týmito Stanovami, Vykonávacími predpismi a ostatnými
Pravidlami FCI a/alebo akýmkoľvek rozhodnutím jedného z orgánov alebo inštitúcií
Asociácie sa riadi belgickým právom.

Článok 62 – Jurisdikcia
62.1. Akýkoľvek spor v súvislosti s týmito Stanovami, Vykonávacími predpismi a ostatnými
Pravidlami FCI a/alebo akýmkoľvek rozhodnutím jedného z orgánov alebo inštitúcií
Asociácie sa predloží príslušným súdom v Bruseli (Belgicko).

Článok 63 – Interpretácia
63.1. Pojmy uvedené v týchto Stanovách, ktoré sa týkajú fyzických osôb, sa vzťahujú na
pohlavia aj na čísla.

Článok 64 – Legálne bydlisko
64.1 V prípade, že štát Legálneho bydliska fyzickej osoby nemožno určiť podľa prílohy A
týchto Stanov a článku 2.1. Vykonávacích predpisov, tieto kritériá sa zohľadňujú v zostupnom
poradí podľa priority:
a) krajina, v ktorom má fyzická osoba Legálne bydlisko, je krajinou, kde väčšinu
svojho času táto fyzická osoba trávi;
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b) krajina, v ktorom má fyzická osoba Legálne bydlisko, je krajinou, kde táto fyzická
osoba má centrum svojich vzťahov;
c) krajina, v ktorom má fyzická osoba Legálne bydlisko, je krajinou, kde táto fyzická
osoba je považovaná za rezidenta pre daňové účely.

Článok 65 – Prílohy
65.1. Príloha A k týmto Stanovám je zapracovaná do týchto Stanov a je ich súčasťou.
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PRÍLOHY K STANOVÁM FCI: Slovník pojmov
▪ "2/3 väčšina" sa dosiahne, ak návrh podporuje dve tretiny (2/3) hlasov.
▪ "Absolútna väčšina" sa dosiahne vtedy, keď návrh získa päťdesiat (50)% + jeden (1) hlas.
▪ "Orgány” sú Valné zhromaždenie, Prezídium, Výkonný výbor, Prezident a Výkonný
riaditeľ.
▪ "Štandard plemena“ je podrobný opis ideálneho predstaviteľa konkrétneho plemena.
▪ "Ústredie“ je sídlo Asociácie a zamestnancov, zodpovedných za administratívne úlohy
a každodennú činnosť FCI a podporovanie a vykonávanie rozhodnutí Valného
zhromaždenia, Prezídia a Výkonného výboru pod vedením Výkonného riaditeľa.
▪ "Legálne bydlisko“ je miesto, kde fyzická osoba žije trvalo alebo má hlavné bydlisko, ako
je definované príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného Člena alebo
Partnerskej krajiny.
▪ "Styčný agent“ je člen Prezídia, ktorý zodpovedá za komunikáciu a vzťahy s nepovinnou
Komisiou.
▪ "Národná kynologická organizácia“ je národná kynologická organizácia zastrešujúca
všetky plemená a uznaná FCI.
▪ "Sekcia“ je geografická sub-divízia FCI zriadená podľa vlastnej organizácie a/alebo
pravidiel riadenia, podliehajúca a v súlade s Pravidlami FCI.
▪ "Jednoduchá väčšina“ sa dosiahne prijatím návrhu s najvyšším počtom hlasov.
Príklad 1:

Príklad 2:

Príklad 3:

Za: 14
Proti: 12
Zdržalo sa: 9

Za: 9
Proti: 8
Zdržalo sa: 12

Za: 9
Proti: 12
Zdržalo sa: 14

Návrh bol prijatý
jednoduchou väčšinou.

Návrh bol prijatý
jednoduchou väčšinou

Návrh bol zamietnutý

Tieto nové Stanovy boli odsúhlasené Mimoriadnym valným zhromaždením v Bruseli v
auguste 2018.

Rafael de Santiago
Prezident FCI
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Výkonný riaditeľ FCI
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