KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR
ŘÁD
pro rozhodčí zkoušek a soutěží v pasení ovcí
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Řád pro rozhodčí zkoušek a soutěží v pasení ovcí (dále jen Řád pasení) vymezuje
základní podmínky pro fungování rozhodčích pasení evidovaných KJ-ČR.
1.2. Garanci za činnost rozhodčích pasení a v širším kontextu i za úroveň a rozvoj tohoto
odvětví kynologie má Kynologická jednota ČR (KJ-ČR), zastoupená Komisí pasení
KJ-ČR (dále jen Komise).
1.3. Pro potřeby tohoto řádu a souvisejících předpisů se stanovují následující pojmy:
1.3.1. Rozhodčí: osoba splňující podmínky stanovené tímto řádem, je jmenovaná
předsednictvem KJ-ČR (dále jen P KJ-ČR).
1.3.2. Čekatel: osoba splňující podmínky stanovené tímto řádem pro zařazení do
přípravy čekatelů na status rozhodčího.
1.3.3. Aprobace: styl práce (collecting, traditional) a nejvyšší výkonnostní stupeň,
který je rozhodčí oprávněn posuzovat.
1.3.4. Hospitace: účast čekatele nebo rozhodčího při posuzování práce psů pod
vedením zkušeného rozhodčího.
1.3.5. Národní rozhodčí: rozhodčí s oprávněním posuzovat pouze na akcích pasení
na území ČR.
1.3.6. Mezinárodní rozhodčí: rozhodčí s oprávněním posuzovat na akcích pasení
všech úrovní v daném stylu na území ČR i v zahraničí.
1.3.7. Trialový výbor: skupina 3 osob (rozhodčí, vedoucí akce a zástupce
soutěžících), které rozhodují o případném protestu některého z účastníků akce
pasení.
2. Procesní záležitosti pro jmenování rozhodčích
2.1. V případě, že Komise dospěje k názoru a rozhodne, že je třeba rozšířit počet
rozhodčích, vypíše výběrové řízení. Požadavky, včetně konečného termínu pro
přihlášení do výběrového řízení, vyvěsí na web KJ-ČR v sekci pasení.
2.2. Zájemce pošle doporučeným dopisem na adresu Komise „Přihlášku do výběrového
řízení rozhodčího pasení“, ve které potvrdí splnění všech požadovaných podmínek, a
ke které přiloží všechny požadované dokumenty.
2.3. Komise rozhodne o zařazení či nezařazení mezi čekatele. O svém rozhodnutí uchazeče
písemně vyrozumí do 30 dnů. Přijetí čekatele není nárokové, je podmíněno potřebami
KJ-ČR na počet rozhodčích pro daný styl. Čekatel plní požadované podmínky dle
„Průvodky čekatele rozhodčího pasení“, kterou si stáhne z webu KJ-ČR.
2.4. Po splnění všech podmínek čekatel pošle vyplněnou průvodku Komisi. Pokud bez
závažného důvodu podmínky nesplní, je jeho čekatelství zrušeno; o další čekatelství
může požádat až při dalším výběrovém řízení.
2.5. Komise odešle rozhodnutí o udělení statusu rozhodčího P KJ-ČR. Pokud P KJ-ČR
status potvrdí, pověřený člen KJ-ČR zašle rozhodčímu „Certifikát o aprobaci“ (s
uvedením platnosti) a průkazku.
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2.6. Jméno rozhodčího s uvedením jeho aprobace bude zapsáno do seznamu rozhodčích,
který je veřejně dostupný na web KJ-ČR. Informace o udělení statusu mezinárodního
rozhodčího bude předána prostřednictvím KJ-ČR a ČMKU na FCI.
3. Podmínky pro získání, rozšíření nebo obnovení aprobace
3.1. Podmínky pro přijetí za čekatele, získání aprobace, její rozšíření, pozastavení nebo
zrušení jsou stejné pro collecting (CS) i traditional (TS), platí však jen samostatně pro
každý styl. Splnění podmínek v jednom stylu nelze uplatnit ve stylu druhém.
3.2. Podmínky pro přijetí za čekatele
3.2.1. Odeslat Komisi „Přihlášku do výběrového řízení rozhodčího pasení“, včetně
příloh.
3.2.2. Má odborné, fyzické, verbální a morální předpoklady.
3.2.3. Je občanem České republiky ve věku minimálně 25 let.
3.2.4. Prokázat, že je minimálně 3 roky členem organizací, zabývajících se pasením
pod garancí KJ-ČR.
3.2.5. Doložit, že alespoň se dvěma psy v daném stylu, pro který žádá o zvýšení
aprobace, prošel všemi výkonnostními stupni od IHT1 po IHT3 a získal v nich
minimálně 70 % bodů. Splnění podmínek nemůže se stejným psem uplatnit i jiný
čekatel na rozhodčího.
3.2.6. Předložit výpis z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců, aby bylo prokázáno, že
nespáchal žádný trestný čin ani proti němu není vedeno trestní řízení.
3.3. Podmínky pro získání aprobace rozhodčího
3.3.1. Odeslat Komisi vyplněnou Průvodku čekatele rozhodčího pasení, včetně
příloh.
3.3.2. Doložit na 3 hospitačních listech v daném stylu posouzení nejméně 3 psů
v NHAT, HWT, IHT1, IHT2 a IHT3 u 3 mezinárodních rozhodčích. Alespoň
jedna akce musí být CACT nebo CACITR.
3.3.3. Zúčastnit se nejméně jednoho školení pro rozhodčí, pořádaného Komisí, a
úspěšně zakončeného testem.
3.4. Podmínky rozšíření aprobace
3.4.1. Odeslat Komisi vyplněnou průvodku, včetně příloh.
3.4.2. Úspěšně absolvovat test znalostí na školení organizovaném Komisí.
3.4.3. Když žádá o rozšíření aprobace ve druhém stylu, musí splnit podmínky pro
získání aprobace rozhodčího pro druhý styl.
3.4.4. Když žádá o zvýšení výkonnostního stupně ve stejném stylu, který již
posuzuje, musí doložit na 3 hospitačních listech v daném stylu posouzení
nejméně 3 psů ve výkonnostních stupních, na které aprobaci nemá, včetně
CACT, nebo CACITR.
3.4.5. Když žádá o status mezinárodního rozhodčího, musí doložit hospitace na dvou
akcích se zadáváním titulu CACT nebo CACITR u 2 mezinárodních rozhodčích
IHT3.
3.5. Podmínky pro obnovení aprobace
3.5.1. Odeslat Komisi písemnou žádost.
3.5.2. Doložit pro svoji aprobaci 3 hospitační listy od 3 rozhodčích.
3.5.3. Úspěšně absolvovat test na školení, organizovaném Komisí.
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4.

Podmínky pro pozastavení nebo ukončení činnosti rozhodčího
4.1. Může tak učinit rozhodčí na vlastní žádost.
4.2. Komise může pozastavit činnost rozhodčího, pokud se alespoň jednou za 3 roky
nedostaví na školení rozhodčích a úspěšně na něm neabsolvuje test z řádů pasení.
4.3. Komise může ukončit činnost rozhodčího pouze na základě rozhodnutí v Kárném
řízení.

5.

Delegace rozhodčích na akci pasení
5.1. Způsoby delegace rozhodčího z ČR
5.1.1. Na zkoušky a soutěže pasení v ČR na národní úrovni – deleguje pořadatel po
dohodě se spolkem, který akci garantuje.
5.1.2. Na soutěže pasení v ČR se zadáváním titulů CACT, CACITR, nebo Mistr ČR –
deleguje Komise na základě žádosti pořadatele, resp. spolku, který akci
garantuje.
5.1.3. Na soutěže pasení v zahraničí – potvrzuje ČMKU, na základě žádosti
pořadatele v zahraničí (pokud je rozhodčí v seznamu mezinárodních rozhodčích
ČR, požadavek ČMKU pouze formálně potvrdí). Potvrzení rozhodčího z ČR
zasílá ČMKU střešní kynologické organizaci země, kde akce proběhne.
5.2. Proces delegace rozhodčího z ČR na soutěže pasení v ČR
5.2.1. Pořadatel požádá rozhodčího, kterého chce na akci delegovat, zda s delegací
souhlasí a dohodnou se pevně na podmínkách (finanční, materiální zabezpečení,
součinnost).
5.2.2. Pořadatel se dohodne se spolkem pasení, který bude akci garantovat, zda
s návrhem na rozhodčího souhlasí.
5.2.3. Zástupce daného spolku pak odešle do konce října souhrnný návrh jím
garantovaných akcí, včetně potvrzených rozhodčích (i náhradníků), určené osobě
Komise.
5.2.4. Komise přezkoumá návrhy spolků po formální stránce a v součinnosti se
zástupci spolků sestaví do konce listopadu kalendář tak, aby byly dodrženy
požadavky dané tímto řádem.
5.2.5. Kalendář bude zveřejněn na internetových stránkách KJ-ČR a odeslán určeným
osobám spolků, které by měly neprodleně informovat pořadatele akcí o zařazení
akce do kalendáře a potvrzení delegace rozhodčího na ni. Další eventuální
dodatečné změny nebudou do oficiálního kalendáře akcí zařazeny.
5.2.6. O schválení akce pasení se zadáváním titulů CACT, CACITR, nebo Mistr ČR,
její zařazení do kalendáře a návrhu na rozhodčího a jeho náhradníka musí
pořadatel prostřednictvím garantujícího spolku požádat Komisi alespoň 4 měsíce
před akcí. Komise to oznámí zástupci KJ-ČR, který požádá sekretariát ČMKU o
schválení Předsednictvem ČMKU. Až bude akce schválena, Komise na ni
deleguje navrženého rozhodčího, oznámí to pořadateli a vyvěsí na web KJ-ČR
(pokud bude navržen rozhodčí ze zahraničí, platí způsob delegace popsaný
v další kapitole, tedy že pořadatel žádá sekretariát ČMKU).
5.3. Způsob delegace zahraničního rozhodčího na soutěže pasení v ČR
5.3.1. Sekretariát ČMKU, na základě žádosti pořadatele z ČR, pošle potvrzení ze
střešní organizace země, kde má rozhodčí trvalé bydliště. Rozhodčího si
pořadatel deleguje sám na základě tohoto potvrzení.
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5.4. Proces delegace zahraničního rozhodčího na soutěže pasení v ČR
5.4.1. Návrh delegace zahraničního rozhodčího na akci v ČR by měl pořadatel
nejprve projednat se spolkem, který bude akci garantovat (doporučuje se alespoň
4 měsíce před akcí).
5.4.2. Následně se pořadatel domluví s navrženým rozhodčím, zda s delegací
souhlasí.
5.4.3. O potvrzení zahraničního rozhodčího musí pořadatel akce požádat písemně
přímo sekretariát ČMKU (doporučuje se to udělat v dostatečném předstihu).
5.4.4. Jakmile přijde na ČMKU ze střešní kynologické organizace země, kde je
rozhodčí trvale přihlášen, potvrzení, že je rozhodčí veden v jejich seznamu
rozhodčích pro pasení, referentka sekretariátu ČMKU ho pošle pořadateli.
5.4.5. Pořadatel to neprodleně oznámí rozhodčímu, případně zástupci spolku, který
akci v ČR garantuje (pokud je to spolkem vyžadováno).
6.

Záležitosti ve vztahu k pořadatelům akcí pasení
6.1. Základní povinnosti rozhodčího na akci pasení, garantované KJ-ČR
6.1.1. Dodržovat řády a směrnice, které se vztahují k pasení zvířat nebo místu, kde je
pasení organizováno.
6.1.2. Garantovat úroveň akcí pasení, především aby podmínky pro zkoušky a
soutěže byly v mezích řádů pasení.
6.1.3. Posuzovat výkony psů a psovodů objektivně.
6.1.4. Garantovat zápisy výsledků tím, že je opatří vlastnoručním podpisem a otiskem
svého razítka.
6.1.5. Nesmí posoudit psa ve svém vlastnictví, ani psa, který byl v jeho držení v době
kratší než 6 měsíců před prováděnou akcí.
6.1.6. Nesmí posoudit psa, jehož majitel je v přímém rodinném vztahu (za rodinu se
považují manžel nebo druh, děti, rodiče a případně jiné osoby žijící s rozhodčím
ve společné domácnosti).
6.2. Požadavky na činnost rozhodčího před akcí
6.2.1. Potvrdit přijetí delegace pořadateli co nejdříve, nejpozději 30 dnů od obdržení
pozvánky a minimálně 30 dnů před konáním akce.
6.2.2. Podrobně dohodnout s pořadatelem podmínky, za kterých bude posuzovat
(nejlépe písemně).
6.2.3. Ihned oznámit pořadateli skutečnosti, které by mohly ohrozit jeho účast na
akci; pokud se z posuzování předem omluví a není delegován náhradník, měl by
za sebe zajistit náhradu.
6.2.4. Připravit a vzít sebou všechny potřebné věci a dokumenty k posouzení akce
(může tak učinit v součinnosti s pořadatele po dohodě, kdo a co zařídí; všechny
potřebné vzory tiskopisů budou dostupné na web KJ-ČR):
 dostatečný počet výkonnostních průkazů a jejich soupisku, ve které bude
patrné číslo posledního vydaného výkonnostního průkazu,
 dostatečný počet bodovacích protokolů pro kategorie, které mají být
posouzeny,
 kartičky CACT, ResCACT, CACIT a ResCACIT v případě, že na akci budou
udělovány tyto tituly,
 razítko a potřebné kancelářské potřeby na zapisování výsledků, případně i
desku (tvrdý podklad) pro zapisování bodů do bodovacích protokolů
(doporučuje se zajistit si desku s krytem proti dešti),
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funkční čtečku čipů pro účely kontroly identifikace psů.

6.3. Povinnosti rozhodčího na akci
6.3.1. Dostavit se včas, aby zajistil vše potřebné před zahájením akce.
6.3.2. Prohlédnout místo konání akce, zkontrolovat stav ovcí, překážek, plochy
parkuru a zázemí pro pořádání akce; případně domluvit úpravy, pokud
v některém bodě nebude stav odpovídat řádům (v případě závažných nedostatků
má právo odmítnout posuzovat).
6.3.3. Dohlížet na správné a bezpečné rozmístění překážek na parkuru (doporučuje se
předat pořadateli náčrt parkuru, resp. parkurů).
6.3.4. Na úvodním brífingu (krátkém, spíše neformálním setkání, obvykle spojeným
s prohlídkou parkuru) seznámit účastníky zkoušky nebo soutěže s jednotlivými
úkoly a jejich hodnocením.
6.3.5. Garantovat identifikaci psů, kteří se účastní zkoušky nebo soutěže (že jde
skutečně o jedince, přihlášeného na akci).
6.3.6. Posuzovat jednotlivé výkony psů a jejich psovodů zápisem do bodovacích
protokolů, správnost zápisu potvrdit svým podpisem.
6.3.7. Po dokončení běhu (resp. všech účastníků kategorie) seznámit se svým
hodnocením psovoda, případně i diváky (hodnocení výkonů má být veřejné).
6.3.8. Při vyhlašování výsledků, či slavnostním zakončení akce krátce zhodnotit
průběh akce a výkony psů a jejich psovodů.
6.3.9. Vydávat nové výkonnostní průkazy a okamžitě si zapisovat do vlastní
evidence, že byly vydány.
6.3.10. Garantovat svým podpisem a otiskem razítka zápis do výkonnostního průkazu
psů, případně do přílohy průkazu původu, nebo na diplom.
6.4. Povinnosti rozhodčího do 14 dnů po akci
6.4.1. Garantovat odeslání následujících dokumentů Komisi:
 soupis vydaných výkonnostních průkazů,
 výsledkové listiny,
 zápis z jednání trialového výboru ve věcech odvolání k technickým
záležitostem v případě, že takový zápis existuje.
7. Evidence rozhodčích
7.1. Všichni rozhodčí pasení jsou evidováni v seznamu KJ-ČR (seznam je veřejně
přístupný na web KJ-ČR). Mezinárodní rozhodčí jsou navíc evidováni v seznamu
rozhodčích pasení ČMKU a FCI.
7.2. V případě eventuální změny aprobace, zašle zástupce KJ-ČR na ČMKU nový seznam
(se zvýrazněním změn) mezinárodních rozhodčích a ta ho pošle na FCI.
7.3. Rozhodčí je v seznamu veden pod pořadovým číslem za písmenem „R“. Je mu
přiděleno číslo razítka se stejným pořadovým číslem.
8.

Technické záležitosti
8.1. Proti rozhodnutí rozhodčího se lze odvolat jen z technických důvodů (např. chyba
součtu bodů, překážka na trati apod.), nikoliv k hodnocení.
8.2. Akce pasení se zadáváním titulu FCI může posuzovat pouze mezinárodní rozhodčí
FCI. Ten může ve stylu CS i TS zadat:
8.2.1. titul CACT, resp. ResCACT, jen psovi (bez rozdílu pohlaví) s FCI průkazem
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původu a každého plemene, uvedeného v příloze FCI řádu pasení,
8.2.2. titul CACITR, resp. ResCACITR, jen psovi (bez rozdílu pohlaví) s FCI
průkazem původu a s výsledkem VD na výstavě vyššího typu, a to jen jednomu z
plemen, uvedených v příloze FCI řádu pasení,
8.2.3. titul Mistr ČR jen psovi s FCI průkazem původu, ale jen jednomu z plemen,
uvedených v příloze FCI řádu pasení.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Řád byl schválen Komisí pasení KJ-ČR dne 11.3.2016
9.2. Řád byl schválen Předsednictvem KJ-ČR dne 17.3.2016
9.3. Řád nabývá platnosti dne 17.3.2016
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