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Správa zo stretnutia Riadiaceho výboru Medzinárodnej federácie pre
európske právo (FIDE) z 28. septembra 2009
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia nasledujúcich národných členských organizácii:
1. Rakúsko
2. Dánsko
3. Estónsko
4. Fínsko
5. Nemecko
6. Maďarsko
7. Írsko
8. Poľsko
9. Portugalsko
10. Slovensko
11. Slovinsko
12. Španielsko
13. Švajčiarsko
14. Spojeného kráľovstvo
15. Grécko
Slovenskú asociáciu európskeho práva (SAEP) zastupoval z poverenia jej predsedu, Prof. JUDr. Jána
Klučku, CSc. pán JUDr. Peter Pecho, LL.M.
Po privítaní účastníkov predsedníctvom a ospravedlnení chýbajúcich členských organizácii sa
pristúpilo ku prijatí programu schôdze. Jej prvým bodom bolo schválenie zápisnice zo stretnutia
výboru riaditeľov v Linzi z 28 mája 2008.
Nasledovným bodom bolo prerokovanie žiadosti národných organizácii z Česka a Bulharska o vstup
do FIDE. Za českú kandidatúru sa zvlášť prihovoril zástupca SAEP. Výbor napokon obe žiadosti
jednomyseľne schválil.
Hlavným predmetom rokovania výboru však bola otázka retroaktívneho výberu členských
poplatkov, ich výšky a momentom vzniku tejto povinnosti pre nových členov.
Požiadavka španielskeho predsedníctva o spätný výber týchto poplatkov od roku 2005 do 2008 sa
opierala o skutočnosť, že za tieto roky národné organizácie neodvádzali žiadne členské poplatky,
napriek povinnosti, ktorá im vyplýva na základe stanov FIDE. Táto žiadosť sa stretla s odporom
niektorých národných organizácii, ktoré poukazovali na to, že členské im bolo za uvedené roky
odpustené cyperským a rakúskym predsedníctvom, ktoré organizovali kongresy v rokoch 2006 a 2008
výhradne z vlastných zdrojov. Výbor sa teda uzniesol na tom, že členské poplatky za predmetné
roky budú španielskemu predsedníctvu vyplatené na zásade dobrovoľnosti.
Čo sa týka momentu, od ktorého sú nové členské organizácie povinné platiť členské poplatky, výbor
sa uzniesol tak, že by sa členské malo v zásade platiť od kalendárneho roka, ktorý nasleduje po
roku, v ktorom je daná organizácia prijatá do FIDE. Výnimka z takéhoto pravidla by však mohla
jestvovať v prípadoch, keď by nový člen bol prijatý už v prvých mesiacoch roka. Vtedy by bolo
členské splatné hneď po prijatí.
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Členské poplatky sa upravili v základe vývoja inflácie v rokoch 2004 až 2009. K ich úprave by potom
malo dochádzať každý rok. SAEP by tak mala platiť za rok 2009 sumu 269 €. Predsedníctvo
prisľúbilo, že členom zašle informácie o tom koľko presne a na aký účet peniaze poukázať.
Následne boli účastníci rokovania informovaní o stave príprav na XXIV kongres FIDE v Madride, v roku
2010. Predsedníctvo najmä poukázalo na finančné problémy, s ktorými sa stretli z dôvodu
hospodárskej krízy a nízkemu záujmu o podporu podujatia zo strany súkromného sektora.
Zástupkyňa estónskej národnej organizácie informovala prítomných o stave príprav XXV kongresu
v Talline a požiadala ostatné národné organizácie, aby sa vyjadrili do konca novembra o návrhu
tém, ktoré by sa na tomto kongrese mohli prejednať.
Zástupca Dánska potvrdil, že dánska národná organizácia bude organizovať XXVI kongres FIDE
v Kodani.

