
 

 

 

 

 

 

 

 

Valná hromada Evropské sekce FCI 

FCI Europe section General Assembly 

 

5.září 2011 

WTC hotel Leeuwarden, Holandsko 
 

přítomni: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, 
Izrael, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Moldávie, Německo, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina 
 
nepřítomni/omluveni: Malta, Monako, Srbsko, Španělsko, Gibraltar, Kazachstán, San Marino, Kirgistán, 
Černá Hora, Turecko, Uzbekistán 
 
Průběh zasedání GA ES FCI 2011: 
 

1) Prezident Evropské sekce FCI (dále ES FCI) pan Joergen Hindse přivítal přítomné, poděkoval 
organizátorům Evropské výstavy psů v Leuwardenu a zahájil jednání. 
 

2) Zápis z GA ES FCI v Cejle 4. 10. 2010 – přijat bez komentářů 
 

3) Výroční zpráva prezidenta Evropské sekce FCI – přijata  
 informace o jednáních v EU komisi, EU parlamentu – EU Pet Night, čipování jako jediná 

uznávaná metoda identifikace atd. 
 sestavení evropského adresáře rozhodčích – 2188 rozhodčích z 22 zemí  
 Turecko se stalo smluvním partnerem FCI, Island zvolen v Paříži řádným členem 
 EuroPetNet – společně s ES FCI podána žádost k EU komisi na vznik jednoho centrálního 

EU portálu  - cíl: možnost nalezení ztracených čipovaných zvířat díky ucelené databázi 
dostupné kdykoli a odkudkoli 

 předsednictvo ES FCI se za uplynulý rok sešlo 4x 
 poděkování členům předsednictva, Jette Nielsen, Dánskému kennel klubu za poskytnutí 

zázemí pro sekci za výhodných podmínek 
 

4) Finanční zpráva, rozpočet, zpráva auditora 
 zisk evropské sekce FCI 1. 5. 2010 – 30. 4. 2011 – 22.000,-EUR 
 celková aktiva – 95.530,- EUR 
 předložené zprávy byly přijaty 

 
5) Volba auditora 

 padl návrh, aby do budoucna byli 3 auditoři na místo stávajícího jednoho 
 na nastávající období zvolen jeden  

 
6) Volba pořadatele – Evropská výstava 2015 

 Belgie odstoupila ve prospěch Norska a ohlásila svoji kandidaturu pro rok 2016 
 Norsko zvoleno pořadatelem EVP + FCI ES GA, Oslo  4.-6. 9. 2015 
 prezentace Norského kennel klubu - Norsko, Oslo, turistika, kynologie, výstaviště 
 očekáváno: 13.000 psů, 70 rozhodčích 



 zvolena FCI delegátka pro EVP 2015 
 

7) Členské poplatky 
 finance - díky velké účasti na EU CACIB výstavě je finanční situace sekce velmi 

dobrá a předsednictvo na základě toho navrhuje upustit od členských poplatků pro 
období 1.5.2011-30. 4. 2012 – schváleno 

 
8) Návrh změny stanov ES FCI (článek 4.2. - předsednictvo – složení a volba) 

 předsednictvo ES FCI – 5 členů.každý z jiné země – president + 4 – voleni na 4 roky 
 návrh kandidátů musí být zaslán minimálně 1 měsíc předem na sekretariát ES FCI 
 kandidáti pouze ze zemí s řádným plným členstvím, maximálně jeden za zemi 
 kandidát může být volen, pouze pokud ho podporuje jeho vlastní domácí 

organizace 
 návrhy schváleny 

 
9) ES FCI Position statement 

 diskuze k prohlášení ohledně dobrých životních podmínek, dog welfare – základem 
je dobré fyzické i psychické zdraví 

 diskuze k názvu a způsobu prezentace základních pravidel 
 upozornění, že EU Parlament od října 2011 připravuje Dog Welfare rules – 

pravděpodobně bez participace FCI a dalších relevantních organizací 
 různá situace v různých zemích:  
 Rumunsko – nebát se prezentovat chyby, přiznat je a ukázat, že se na nich pracuje 
 Itálie – potřebují FCI position statement pro jednání s ministerstvem 
 Finsko – nabádá k přečtení FCI Breeding strategy 
 Německo – chtějí podporu nejen pro politické účely, ale i pro jednání s veterináři, ti 

požadují jasné specifikace 
 návrh Itálie dostat psa (pro začátek plemeno za zemi) do seznamu UNESCO 
 názor, že zveřejnění vad je dvousečné – laici se vylekají, politici zneužijí 
 zmínění Strasbourg convention 1995 – seznam plemen s problémy – některá 

plemena pak změnila standard, ne všichni podepsali 
 cíl – position statement: na čem pracujeme, k čemu směřujeme 
 předsednictvo ES FCI prodiskutuje tuto tématiku a navrhne konferenci v příštím 

roce 
 

10) European Judges Directory 
 předsednictvo ES navrhuje nabídnout dalším sekcím FCI začlenění do seznamu 

rozhodčích 
přijato 

 
11) Pet Night of the European Parliament 

 předsednictvo informuje o únorové akci, na které prezentovalo evropskou sekci 
FCI a její práci 

 
12) Vyloučení členů 

 žádné návrhy 
 

13) Další 
 apel na odpovědi na rozesílané dotazy a výzvy ES FCI či jednotlivých národních 

organizací – současná zpětná vazba je minimální 
 
Široký Lubomír 
Předseda ČMKU 


