
 

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ SEKCE FCI 8. 10. 2012-BUKUREŠŤ, RUMUNSKO 

PŘEDKLÁDÁ PŘEDSEDA ČMKU MVDR. ŠIROKÝ LUBOMÍR 

 

Zasedání Evropské sekce FCI navazovalo na proběhnuvší Evropskou výstavu psů všech plemen, která se letos 

konala v rumunské Bukurešti ve dnech 5.-7. 10. 2012, a tak většina vrcholných představitelů FCI a zástupců 

střešních organizací jednotlivých nejen členských států následující den sešla plna dojmů z úspěšně završené první 

rumunské akce tohoto významu. 

Pozváni byli: 

Řádní členi: Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, 

Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island (omluven), Irsko, Izrael, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 

Malta, Maroko (omluveno), Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, 

Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina 

Přidružení členi: Gibraltar, Gruzie, Kasachstán, Makedonie, Moldávie, Černá Hora, San Marino, Uzbekistán 

Smluvní partneři: Ázerbajdžán, Kyrgistán, Turecko 

ÚVOD  

Předseda Evropské sekce, pan Jorgen Hindse z Dánska a prezident FCI pan Hans Müller poděkovali rumunské AChR 

za uspořádání Evropské výstavy psů plemen a krátce tuto zhodnotili.  

Po provedení prezence přítomných zástupců bylo konstatováno, že na zasedání je celkem 32 platných členů, proto 

potřebná volební většina činí 17 hlasů. 

PROGRAM 

 

A) VÝROČNÍ ZPRÁVA  

Prezident Evropské sekce FCI, Jorgen Hindse (DK), přednesl výroční zprávu, v rámci které vyzdvihl mimořádnou 

aktivitu Evropské sekce od jejího posledního zasedání v Leeuwardenu (NL). Poděkoval paní Barbaře Müller a 

Ioanna Galanos za prezentaci Evropské sekce FCI na akci „European Pet Night“, která byla společnou pro několik 

organizací a zapojen byl i Evropský parlament. Přislíbil aktualizaci materiálů k této věci. 

Za sebe pan Hindse informoval o účasti na mnoha mítincích a jiných akcích (a to jak za ES, tak za FCI), za všechny 

zmínil komunikaci s Evropským parlamentem a následující další jednání s třetími spolupracovníky jako např. 

Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Francie, WUSV, Albánie a Kosovo. Zmínil rovněž jednání s maďarskou vládou ve 

vztahu k situaci ohledně MEOE. Společně s prezidentem FCI Hansem Müllerem se na schůzce 20. 9. 2012 pokusili 

přesvědčit a vysvětlit vládě Maďarska podstatu věci, tak aby nic nebylo v rozporu s ideami MEOE a jak následným 

vstupem pan Tamáš Jákkel (H) sdělil, díky této schůzce dostává MEOE podporu od maďarské vlády a jednání, která 

se zdála být navždy uzavřena, se opět otevřela a vše je na dobré cestě. 



Dále byla vyzdvižena práce Evropské sekce zejména ve výročním roce (100 leté výročí založení FCI).  

Představil Evropský rejstřík  rozhodčích - zapojilo se celkem 28 států., což je nárůst o 6 zemí oproti loňskému roku - 

v současné době se pracuje na tom, aby se do rejstříku zapojily i jiné země, nejen ty evropské. ES navrhla, aby 

náklady na vedení tohoto rejstříku byly děleny 50/50 mezi Es a FCI. 

Rovněž byly předestřeny některé úkoly - hlavním obavou a velmi diskutovanou otázkou (nikoli však veřejně), je 

například pořádání multinárodních výstav, na kterých participuje velké množství klubů a organizací z mnoha zemí, 

jedná se třeba o 5-10 mezinárodních výstav během několika málo dnů, kdy se jeden pes během 4 dnů stane 

šampionem 7 zemí. ES se bude zabývat otázkou, zda je to správné, zda to přispívá ke zlepšení kvality psů, a zda 

vůbec je smysluplné získat šampionát Turecka v Bulharsku a na tom samém místě, v ten samý okamžik, zároveň 

získat i další tituly jiných zemí. Je to skutečně to, co hlásají národní střešní organizace, co je jejich cílem? Sám 

prezident ES řešil nepočet anonymních oznámení, že psi získali tituly, aniž by na výstavě byli přítomni  - po 

prověření většiny z nich je však třeba konstatovat, že tyto se Nezakládaly na pravdě, nicméně je třeba otevřít 

diskuzi na toto téma: Je třeba dát jasně najevo, jakou cestou dále hodláme jít! 

Ale jsou zde i jiné právní aspekty k řešení: Například díky liberalizaci evropského práva je v mnoha zemích vyvíjen 

tlak na uznání více než jednoho chovatelského klubu pro plemeno (dožadování se občanských práv přímo u soudu) 

a byl zaznamenán nátlak vlád jednotlivých zemí na střešní organizace, aby tyto kluby uznány byly, jakož i tlak 

k uznávání rodokmenů disidentských organizací. Kolegové ze SCC (Francie) přislíbili právní pomoc v této věci.  

Rovněž je potřeba svolat fórum s odborníky ohledně stále narůstajících různých DNA-testů, abychom mohli 

zaujmout jasné stanovisko ohledně validace jednotlivých testů. 

Co se týče financí, Evropská sekce si stojí velmi dobře a to nebrání podpoře dalších aktivit. Proto opěti letos 

Evropská sekce navrhne anulaci členských příspěvků a požádá zasedání o prominutí neobdržených poplatků 

starších pěti let. 

Následovalo poděkování za spolupráci kolegům, Kellen Europe, Jette Nielsen a dánskému kennel klubu. 

B) INFORMACE O STAVU FINANCÍ - ZPRÁVA AUDITORA 

Auditor provedl kontrolu finančních prostředků Evropské sekce za období od 1.5.2011 do 30.4.2012 a výsledky byly 

předloženy jednotlivým členům. 

Celkové příjmy ES - 50.819€, náklady na ES - 33.476,77€; roční zisk - 17.342,48€ 

Aktiva celkem: 112.873,12€, Pasiva celkem: 112.873,12€ 

 Vzato na vědomí. 

C) VOLBA VOLEBNÍ KOMISE 

Do komise byli nominováni a následně schváleni pánové Šinko, Jakkel a Ahmansson. 

D) VOLBA PREZIDENTA ES FCI, NĚKTERÝCH ČLENŮ VÝKONNÉHO VÝBORU ES A 
AUDITORA. 

V letošním roce končilo volební období dvěma komisařům (4 roky) a auditorovi (1 rok - není členem komise).  



Kandidovali: Damir Skok (CR), Jena-Paul Petitdidier (F), Eava Anttinen (SF) a Leif Herman Wilberg (N) Následovalo 

představení jednotlivých kandidátů. 

Výsledky voleb: p.Skok - 21 hlasů, pan Petitdidier - 21 hlasů, paní Anttinen - 10 hlasů a pan Wilberg - 7 hlasů. 

Zvoleni na další 4 leté funkční období byli pan Skok a pan Petitdidier. 

Auditor Nils Erik Ahnmansson. 

E) ZVOLENÍ HOSTITELSKÉ ZEMĚ PRO KONÁNÍ FCI EVROPSKÉ VÝSTAV PSŮ V ROCE 2016 

Kandidovaly Rakousko, Belgie a Ukrajina. Rakousko a Ukrajina ze své kandidatury na místě odstoupily, Evropská 

výstavy psů se v roce 2016 bude konat v Bruselu v Belgii, a to v termínu 26. - 28. 8.2016) 

V této souvislosti bylo potvrzeno, že výstava bude třídenní a bude se při ní rovněž konat setkání ES FCI.  

F) ÚPRAVA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 

Na základě dobrých hospodářských výsledků, Předsednictvo navrhlo odpuštění členských příspěvků i pro 

nadcházející období od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013 a odpuštění dlužných částek starších 5 let. 

Schváleno jednomyslně. 

G) SCHVÁLENÍ DODATKU K ČLÁNKU 4.1 

Na základě doporučení ze zasedání Evropské sekce FCI v Leeuwardenu v září 2011 byly předloženy ke schválení 

dodatky k článku 4.1 (Generální zasedání) - týká se jednacího řádu generálního zasedání a počtu členů volební 

komise (body 4.1.9 a 4. 1. 10)  

Schváleno. 

H) OSTATNÍ PODNĚTY, ŽÁDOSTI 

Propagační materiály a jejich aktualizace pro Pet Night. 

I) ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ČLENŮ 

Žádné návrhy. 

J) RŮZNÉ 

Francie - prezentace CD pro děti. 

Německo - uchází se jako kandidát o World Dog Show 2017 - Lipsko 

Slovensko - uchází se jako kandidát o Euro Dog Show 2017 - Bratislava 

Belgie - prezentace země, historie belgického kennel klubu, představení národních plemen i historie výstavnictví a 

dále propagace na téma Evropská výstava psů 2016. 

 



DISKUZE 

Slovensko - předneslo informace týkající se suspendace dvou slovenských rozhodčích s dotazem, jak je možné 

antidatovat zpětně rozhodnutí národních kennel klubů o přijetí „za svého“rozhodčího z jiné země. Generální 

sekretariát vzal na vědomí a konstatoval, že k tomuto není příslušný. 

Následně se rozvinula diskuze, která plynule navázala na výroční zprávu  a opět se týkala pořádání výstav ze 

zadáváním národních šampionátů na území jiného státu. V této diskuzi vystoupili jak strany, které toto napadají 

(oznámení pana D.Skoka na generální sekretariát o výstavách v Bulharsku), tak strany, jichž se to bezprostředně 

týkalo (Bulharsko, Kypr).  

Bylo velmi potěšující, že v této diskuzi z úst zástupců různých členských států zaznělo několikrát jako  příklad 

dobře obsazené, připravené a tradiční výstavy právě naše únorové DUOCACIB v Brně. V této souvislosti byla 

nadcházející Evropská výstava 2014 jmenována jako velmi silná výstava na jedněch z nejlepších výstavních 

prostor v Evropě. Nedokáže snad více potěšit, než slyšet taková slova při tak významné akci, jakou Valná 

hromada Evropské sekce FCI bezesporu je. 

 


