
 

 

 

Valná hromada Evropské sekce FCI 

2. září 2013, Švýcarsko 

Starling hotel Conference Center, Ženeva 

 

- přítomno 35 členů,  tzn. 18 hlasů bylo potřeba pro přijetí návrhů v majority 

systému  

- před zahájením jednání zástupců evropských členských zemí FCI byly všem 

účastníkům předány propozice Euro Dog Show Brno 2014, což bylo vítáno a 

přijato pozitivně, většina zúčastněných místo i akce zde zná, mnoho zde posuzuje 

 

1) Přivítání přítomných, poděkování pořadatelům EDS 2013 – prezident ES FCI Jorgen 

Hindse 

 

2) Výroční zpráva o činnosti – Jorgen Hindse 

- European Pet Night - ES FCI byla zastoupena na této akci organizované ve 

spolupráci několika organizací a Evropského parlamentu – vzrůstající účast 

návštěvníků, předávání infko materiálů, promo dárků, seznamování s činnostmi 

ES FCI 

- Judges Directory – celosvětový seznam rozhodčích – 30 zemí má své rozhodčí 

v seznamu 

- změna v FCI show regulations – na GA FCI v květnu v Budapešti byl odsouhlasen 

zákaz pořádání „multi výstav“ (šampionáty několika zemí za jeden víkend) 

s platností od ledna 2014 

- transport pet animals v rámci Evropy – 23. 5. 2013 Evropský parlament 

odsouhlasil dodatky k předpisům 998/2003 o přepravě zvířat v zájmovém chovu – 

od prosince 2014 nebude veterinární kontrola na hranicích (pro registrovaná 

zvířata – starší 6-ti měsíců) a to ani v případě, že majitel přepravuje více než 5 

psů; povinné zařazení registrovaných (označených, identifikovatelných) jedinců 

do Europen Pet Net systému nebylo EP schváleno 

- ES FCI předsednictvo se sešlo 3x v uplynulém roce, většina agendy se řeší 

emailově 

- budoucí úkoly – změna pravidel a předpisů FCI + konec října 2013 sympózium PET 

Animals  v Evropě pořádané Evropskou komisí, cca 400 účastníků, Jorgen Hindse 

je přizván a bude mít referát na téma psích sportů v mezinárodní m kontextu 



- zpráva prezidenta byla zúčastněnými přijata  

 

3) Finanční zpráva ES FCI 

- zpráva byla GA ES FCI přijata 

 

4) Schválení volební komise 

 

5) Členské poplatky do ES FCI  

- vzhledem k dobré finanční situaci sekce budou v následujícím období nulové 

6) Prezentace států kandidujících na pořadatelství Euro Dog Show 2017 a následné 

hlasování 

- Dánsko 6 x Německo 9 x Slovensko 5 x Ukrajina 15 

- druhé kolo – Německo 17 vs. Ukrajina 18 = EDS 2017 bude v Kyjevě 

- jako observer FCI navržen Nicolas Schwab z Lucemburska  

 

7) Právní poradenství v oblasti EU práva 

- Odborníci na EU organizační právo z firmy Wilmer Hale prošli stanovy a předpisy 

FCI a posoudili  zda a do jaké míry jsou v souladu s evropským právem zejména 

v oblastech kritérií pro členství (jeden člen za zemi), organizace sportů, standardů 

kvality (např. pro rodokmeny), agendy rozhodčích, zmiňuje zachování otevřenosti 

FCI při majoritním postavení členských organizací v členských zemích atd. 

- příloha 9 agendy GA ES FCI – souhrn závěrů, doporučení, potenciální nevýhody 

 

8) Posuzování FCI rozhodčích v zahraničí, „přesídlování“ rozhodčích 

- podnět Belgie – posuzování FCI rozhodčích na akcích neorganizovaných FCI a 

naopak, změna trvalého bydliště (země registrace) rozhodčích apod. 

- výzva k dodržování FCI předpisů 

 

9) FCI rodokmeny jen pro psy s DNA profilem – meziplemenné křížení 

- zástupce Belgie navrhuje dělat DNA testy pro dostihové a coursing psy 

- často je cílené křížení mezi plemeny, např. mezi plemeny chrtů pro rychlost, tzn. 

kříženec např. mezi afgánským chrtem a whipet nebo afgánským chrtem a saluki 

pak dostane rodokmen s plemenným zařazením jako matka, tedy např. afgánský 

chrt ačkoli je napůl whipet. 

- rozvinula se diskuze na toto téma s tím, že to tak je a zatím neexistují žádné 

předpisy pro úpravu tohoto stavu 

- cross breeding se může používat, pokud neporušuje pravidla FCI 

 

10) Vytvoření pracovní skupiny připravující aktualizaci řádů a předpisů FCI 

- návrh Finska vyjadřuje potřebu modernizace norem FCI, vyslovuje požadavek na 

předložení plánu činnosti ES FCI, ne jen rozpočtu 

- následovala velká diskuze k tomuto tématu 



- delegáti se shodli na finálním návrhu, že každá členská země na základě svých 

národních specifik, potřeb a zkušeností sepíše návrhy na úpravy stanov, řádů a 

předpisů FCI; předsednictvo Evropské sekce pak tyto požadavky shromáždí a 

předloží sumář Valné hromadě Evropské sekce v Brně 2014, po té návrhy na 

změny ke schválení Valné hromadě FCI 

- padla připomínka, že na Valné hromadě by měl být přítomen právník pro 

případnou profesionální konzultaci 

 

11) Vzdělávací projekt „Bezpečně se psy“ 

- představení úspěšného litevského projektu 

- lekce práce a soužití se psy pro školy a školky, praktické ukázky, zkoušky 

ovladatelnosti, spolupráce s institucemi, zkoušky ovladatelnosti atd 

- prezentace, ukázkové lekce + CD k dispozici 

 

12) Další Valná hromada Evropské sekce FCI – při EDS 2014 v Brně 

 

Široký Lubomír 

Předseda ČMKU 

 
 

 

 



 


