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Zasedání Evropské sekce FCI 

17.6.2019 

Best Western Amedia hotel, Wels, Rakousko 

 

 

1) prezence  

- přítomno: 34 zemí/řádných členů FCI (ze 42) 

4 asociovaní členi (z 8) a žádný kontraktovaný partner (členem ES FCI je 1= Libanon) 

 

2) zahájení jednání, informace prezidenta sekce a seznámení s programem 

- ad Evropský parlament a změny relevantní legislativy – čeká se na zformování Evropské komise a 

zatím neproběhly žádné významné změny 

- je vítán jakýkoli osobní kontakt či možnost vedoucí k bližší komunikaci s EP 

 

3) minutes – General Assembly of the FCI European section  

- jednohlasně přijat zápis z minulého zasedání Evropské sekce FCI ve Varšavě 15.10.2018 

 

4) výroční zpráva prezidenta Evropské sekce FCI 

- jednohlasně přijata zpráva o činnosti za uplynulých 9 měsíců od posledního zasedání 

 

5) finanční zpráva ES FCI a zpráva auditora 

- účetní závěrka za období 1.5.2018 - 30.4.2019 byla přijata  

- byl akceptován navrhovaný rozpočet na následující rok 

- je možné žádat finanční podporu na pořádání speciálních ad hoc akcí zaměřených na psy  

 

6) GC ES FCI obligation 

- byly zachovány povinnosti a závazky vyplývající z členství v předsednictvu ES FCI 
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7) stanovení „volební komise“ 

- nebylo třeba ji navrhovat a volit – na EDS 2023 je jen jeden kandidát a tento rok se nevolí žádní 

členové předsednictva ES FCI 

- byla zvolena auditorka na jeden rok, jediná kandidátka, stejná jako v předchozím období              

paní Herdis Hallmarsdottir z Islandu 

 

8) volba pořadatele Evropské výstavy psů 2023 

- kandiduje jen Dánsko 

- prezentuje propagační video s relevantními informacemi k EDS (15 hal, 110.000 m2, 10.000 

parkovacích míst zdarma, předpokládaný počet psů 18.000, počet rozhodčích 80)  

- Dansk Kennel Klub je schválen jako pořadatel 

- EDS 2023 se bude konat 18.-21.5.2023 ve městě Herning, DK 

 

 

 

- Tamas Jakkel navrhuje uspořádat evropskou výstavu i pro plemena, která se nemohou 

vystavovat v Dánsku (od července 2010 v DK zakázána plemena: tosa, am.staf.teriér, 

brazil.fila, arg.doga, středoasij.pastev.pes, kavkaz.ovčák, kangal, jihoruský ovčák, tornjak, 

šarplaninec) 

- národní organizace zastupující členské země ES FCI budou osloveny s výzvou k nabídkám 

pořadatelství a na příštím zasedání se zvolí kde a kdy se tato výstava bude konat 

- do zápisu má být podchycena informace deklarující, že i pro tato plemena se najde cesta a 

řešení ES 2023 

- Sean Delmar apeluje, ať se nepořádá speciální akce pro „kupírované“, neboť tím vznikne 

nebezpečný precedens 
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9) poplatky ES FCI 

- předsednictvo Evropské sekce navrhlo vzhledem k dobré finanční situaci nulový členský poplatek na 

období 1.5.2019-30.4.2020 

- návrh jednohlasně přijat 

- nebyly navrženy žádné jednorázové platby 

 

10) agenda vyplývající z ES FCI Statutes + Standing Orders 

- připomínka, že návrhy reprezentantů do non-mandatory komisí bylo možné podávat do 13.6. 

(výjimečně ještě stále možné) 

- nebyly navrženy žádné změny normativů, podány žádné žádosti či návrhy na vyloučení 

- i přes relativní klid a soulad členi ES FCI považují za důležité scházet se pravidelně minimálně jednou 

ročně na společném zasedání pro sdílení, výměnu názorů a zkušeností, nastavení společného 

postupu, vzájemnou podporu v celoevropských tématech a hlavně možnost osobního setkání, které 

zásadně usnadňuje následnou komunikaci a spolupráci ve všech oblastech  

 

11) Další 

- národní organizace budou obeslány s žádostí, aby specifikovaly problematické oblasti pro danou 

zemi (chov bez PP apod) 

- v této souvislosti islandská delegátka upozorňuje na velké rozdíly v možnostech kynologických 

aktivit v jednotlivých zemích – např. Island má jen 6 výstav ročně a to bez účasti cizinců vzhledem 

k měsíční karanténě 

- v Dánsku jsou různé specifické zákazy týkající se psů ve městech 

- informace o výzkumu (Cambridge University + Severské země), kdy bylo testováno 100.000 psů na 

152 známých onemocnění -> výsledek: kříženci jsou mnohem náchylnější než psi čistokrevní, ačkoli 

chovatelé čistokrevných psů vydávají mnohem větší prostředky na ochranu, výzkum a léčbu a 

chovatelé psů bez PP z toho jen těží, navíc jsou pak paradoxně národní kynologické organizace 

konfrontovány welfare organizacemi, protože ty nemají nikoho jiného (zastřešujícího chovatele bez 

PP) koho by kontaktovaly 

- několikastupňově se rozjíždí aktivita podporovaná FCI v otázce Brachycefalického syndromu u psů 

- byla diskutována možnost spolupráce a návaznost na prezentaci a zpracování výsledků příslušného 

výzkumného týmu 


