Zápis ze schůze Komise pasení ČR č. 1
Místo a datum: ve Chvojenci dne 5.3.2016
Způsob jednání: fyzická přítomnost členů, zahájení: ve 12,30, ukončení v 18 hodin
Přítomni: R. Loučka, Š. Gavendová, M. Topinková, I. Horská
Omluven: M. Koško z vážných rodinných důvodů
Host: K. Tauchman – místopředseda KJ-ČR
Schůzi uvedl a vedl: R. Loučka
Schválení programu (jednohlasně):
1. Úvod, informace o současném stavu a co je třeba sdělit členům Spolku pasení CZ
(SPCZ) na schůzi, která začne ve 13 hodin
2. Přerušení schůze Komise pasení ČR (Komise) z důvodu konání schůze Spolku pasení
CZ – R. Loučka na ní přednese informace o dosavadní činnosti Komise.
3. Schvalování Jednacího řádu.
4. Schvalování Řádu pro rozhodčí.
5. Schvalování Seznamu rozhodčích.
6. Schvalování Kárného řádu pro rozhodčí.
7. Požadavky na Kalendář akcí pasení.
8. Ustanovení o názvech akcí pasení a o zadávání titulů.
9. Rozhodnutí o FCI řádu vloh NHAT, platném od 1.1.2016.
10. Školení rozhodčích a absolvování testů ze znalosti řádů pasení.
11. Doplnění web stránek KJ-ČR.
12. Různé
13. Usnesení
14. Závěr
Ad 1
Úvod
R. Loučka připomněl, že KJ-ČR nyní sdružuje 2 spolky pasení: Spolek pasení CZ a Českou
asociaci ovčáckých a pasteveckých psů (ČAOPP). Z rozhodnutí Předsednictva KJ-ČR byla
ustanovena Komise pasení ČR (Komise), do které byli jmenováni R. Loučka (předseda), M.
Koško, Š. Gavendová, M. Topinková, I. Horská. V zápise z P KJ-ČR z 27.1.2016 byly
stanoveny úkoly a kompetence, které Komise má. Toto Rozhodnutí P KJ-ČR bude součástí
zápisu v příloze této schůze Komise.
Ad 2
Členská schůze SPCZ
R. Loučka přednesl na členské schůzi SPCZ informace o rozhodnutí KJ-ČR ustanovit
Komisi a o dosavadním jednání Komise. Doplnil ho K. Tauchman s některými postřehy a
vysvětlením, proč KJ-ČR přistoupila k ustanovení Komise a jmenovala její členy.
Ad 3
Schvalování Jednacího řádu
Po skončení schůze SPCZ byl podrobně přečten návrh řádu. Všechny vznesené připomínky
byly do řádu zapracovány. Nová verze byla schválena s tím, že bude odeslána všem členům

Komise. Jejich formální připomínky budou přijaty, o případných sporných bodech se bude
hlasovat. Výsledky hlasování budou do textu zapracovány. Další jednání Komise již budou
probíhat podle schváleného jednacího řádu.
Úkol pro všechny členy Komise: do 5 dnů po obdržení řádu odeslat emailem připomínky na
adresu rloucka@volny.cz
Úkol pro R. Loučku: zítra odeslat všem členům Komise řád, do 7 dnů zpracovat připomínky
a hotový návrh odeslat na KJ-ČR k uveřejnění na web stránkách KJ-ČR.
Ad 4
Schvalování Řádu pro rozhodčí
Návrh řádu byl podrobně přečten slovo od slova. Všechny vznesené připomínky byly do
řádu zapracovány. Nová verze byla schválena s tím, že bude odeslána všem členům Komise.
Jejich formální připomínky budou přijaty, o případných sporných bodech se bude hlasovat.
Výsledky hlasování budou do textu zapracovány.
Úkol pro všechny členy Komise: do 5 dnů po obdržení řádu odeslat emailem připomínky na
adresu rloucka@volny.cz.
Úkol pro R. Loučku: zítra odeslat všem členům Komise řád, do 7 dnů zpracovat připomínky
a hotový návrh odeslat na KJ-ČR k uveřejnění na web stránkách KJ-ČR.
Ad 5
Schvalování Seznamu rozhodčích
Předložený seznam rozhodčích byl schválen jednomyslně. Kdo ke dnešnímu dni podmínky
pro rozšíření aprobace nesplnil, bude je plnit již podle nového Řadu pro rozhodčí. Rozhodčí
pasení musí být členem KJ-ČR a je logické, že prostřednictvím jednoho ze spolků pasení.
K seznamu byly vzneseny některé připomínky (D. Rájová, Z. Černá), které komise
neakceptovala, protože rozhodující byl seznam, který byl platný v roce 2014 před změnami
v aprobacích. Seznam rozhodčích bude veřejně přístupný na web stránkách KJ-ČR.
Rozhodčím KJ-ČR pošle Certifikát a průkazku o jejich aprobaci. Na průkazce musí být
fotografie rozhodčího. Žádáme tedy všechny rozhodčí pasení, aby zaslali svoji fotografii
v elektronické podobě (tj. typu a velikosti, požadovaném pro OP) na adresu
rloucka@volny.cz do 14 dnů.
Úkol pro R. Loučku: poslat všem rozhodčím požadavek na poslání fotografie a po 14 dnech
odeslat fotografie na KJ-ČR.
Ad 6
Schvalování Kárného řádu pro rozhodčí
Kárný řád pro rozhodčí byl původně součástí Řádu pro rozhodčí. Každý z členů Komise měl
možnost se k němu vyjádřit. Ke schválení na schůzi Komise byl předložen v nezměněné
formě. Pro nedostatek času nebyl podrobně pročítán. Bylo rozhodnuto, že členům Komise
bude odeslán k připomínkám.
Úkoly: Platí stejné ustanovení a úkoly jako pro schvalování Jednacího řádu a Řádu pro
rozhodčí.
Ad7
Požadavky na Kalendář akcí pasení

Je třeba ujasnit kompetence a zdůraznit, že Komise garantuje rozhodčí, spolky garantují
organizace akcí. Do stávajícího kalendáře na web stránkách KJ-ČR je třeba dopsat, které
akce bude garantovat SPCZ a které ČAOPP. Kalendář akcí na stránkách KJ-ČR bude
obsahovat jen základní údaje (ne propozice) a pouze seznam akcí pasení pod FCI (ne trialy,
nebo soutěže typu farma). Komise musí evidovat a garantovat hlavně akce se zadáváním
titulů. Po sestavení oficiálního kalendáře bude schvalování dalších akcí ukončeno, další
eventuální dodatečné změny nemusí být do oficiálního kalendáře zařazeny, a tudíž nebude
možné je pořádat v režimu FCI, ale jen typu trial nebo farma.
Ad8
Ustanovení o názvech akcí pasení a o zadávání titulů
Mistrovství ČR může být jen jedno v CS a jedno v TS. Ostatní mohou být jen Mistrovství
klubu nebo klubů, nebo s názvem Cup, Cena apod.
Soutěže pasení se zadáváním titulu CACT, CACITR, Mistr ČR může posuzovat jen FCI
rozhodčí. Pokud je pozván i rozhodčí, který není uznán FCI, musí být přítomen i rozhodčí
z ČR, který pro daný typ soutěže má aprobaci. Protokoly o zadání titulů musí podepisovat
český rozhodčí a v případě řešení technických sporů při rozhodování je členem trialového
výboru. Český rozhodčí musí být uveden v propozicích alespoň jako náhradník.
Titul Mistr ČR může získat jen pes s PP FCI, zapsaný v PK ČMKU. Titul CACITR může
získat jen pes s PP FCI a výsledkem VD na výstavě CAC a vyšší. Pokud pes podmínky
nesplňuje, může se soutěže zúčastnit, ale nemůže získat titul. Je nutné prověřit, zda se
požaduje, aby PP byl vedený v hlavní plemenné knize ČMKU (tedy v PP 14 předků FCI).
Zdůvodnění: není to z FCI potvrzené a hlavně v řádu pro CACITR to není.

Ad9
Rozhodnutí o FCI řádu vloh NHAT, který je platný od 1.1.2016
Řád NHAT přeložila M. Šnajdárková, za což jí patří velký dík. Překlad s originálem bude
odeslán českým rozhodčím pasení pro verifikaci českého překladu. Následně pak bude
schválený překlad zveřejněn na web stránkách KJ-ČR.
NHAT není požadována pro vstup na HWT. Pro zápis NHAT (ani ZVOP) nebude vydáván
výkonnostní průkaz. Pro rok 2017 byl přijat návrh, aby si NHAT mohl doplnit i pes, který již
má splněnou zkoušku HWT nebo soutěží v IHT (odůvodnění: možnost dodatečně získat
body do klubových soutěží).
Protože již je na rok 2016 kalendář akcí pasení hotov a hlavně ještě neproběhlo školení
rozhodčích na tuto zkoušku, v letošním roce nebude zkouška NHAT v ČR vypisována,
v platnosti tedy zůstává národní zkouška ZVOP. V příštím roce bude ZVOP zrušena a bude
platit jen NHAT. Důvodem rozhodnutí byla i obava rozhodčích z toho, že někteří psovodi by
mohli podvádět, protože po diskvalifikaci již pes nemůže NHAT znovu absolvovat. Protože
zatím neexistuje centrální databáze, nemohl by to nikdo zkontrolovat.
Úkol: zítra odešle R. loučka všem rozhodčím originál a překlad řádu NHAT s požadavkem
na vyjádření do 14 dnů. Po verifikaci odešle na KJ-ČR.
Ad10
Školení rozhodčích a test znalosti řádů pasení
Byla osvětlena nutnost pořádat školení rozhodčích a požadavek na rozhodčí absolvovat
alespoň jednou za 3 roky test ze znalosti řádů pasení.

Úkol pro členy Komise: v roce 2016 uspořádat nejméně jedno školení rozhodčích zakončené
testem ze znalosti řádů pasení. Na školení bude představen nový řád NHAT. Doporučuje se,
aby na školení proběhla názorná ukázka, např. ve formě videa, jak zkouška probíhá.
Ad11
Doplnění web stránek KJ-ČR
Na web stránkách KJ-ČR bude zveřejněno (1) Rozhodnutí předsednictva KJ-ČR o
ustanovení Komise a jejích úkolech, (2) zápis z jednání Komise pasení ČR, (3) seznam
rozhodnutí Komise (4) podrobné informace o pasení v ČR s odkazy na důležité dokumenty.
Na dotaz proč na web stránkách KJ-ČR ani FCI není překlad Zápisu z jednání FCI komise
pasení, R. Loučka odpověděl, že to již na FCI komisi konzultoval a dostal odpověď v tom
smyslu, že se zápisy nezveřejňují, zveřejňují se pouze rozhodnutí, které ale musí projít
schvalovacím řízením generálního předsednictva FCI.
Úkol: R. Loučka do 14 dnů na KJ-ČR zjistí, zda by Komise mohla mít vlastní web stránky
s tím, že by se otevíraly ze stránek KJ-ČR a doplňoval je někdo z Komise, resp. by stačilo,
kdyby šlo pouze o databázi evidence výkonnostních průkazů (zdůvodnění: existují obavy, že
se soupisky průkazů nedostanou včas na web stránky KJ-ČR), eventuálně i výsledků.
Ad12
Různé
Je třeba vytvořit centrální databázi výsledků, kde bude možné dohledat kdy, kde a jak daný
rozhodčí posuzoval. O pomoc budou požádány spolky pasení. Zdůvodnění: ukazuje se že, že
zásadním českým problémem v pasení je absence komplexní, ale hlavně jednotně vedené
evidence. V zemích, kde funguje, nemají problémy s nekonečnými diskusemi, každý si může
vyhledat kdy kde kdo a jak soutěžil, nebo posuzoval. Komise se pokusí dát takovou databázi
dohromady a začít ji plnit již alespoň v roce 2016 a postupně zpětně. Pro vyplňování údajů
v ní bude vytvořen podrobný manuál a v rámci školení rozhodčích i instruktáž jak které
kolonky vyplňovat a komu co posílat.
Dokud nebude v Komisi určeno, kdo za co odpovídá a komu se má co poslat, veškerou
komunikaci je třeba zatím směřovat na předsedu Komise rloucka@volny.cz.
Úkol: (pro R. Loučku, do 14 dnů) na ČMKU zjistit přesný postup delegace zahraničního
rozhodčího na soutěže pasení v ČR, zejména komu referentka sekretariátu ČMKU posílá
delegaci ze zahraničí, zda pořadateli nebo rozhodčímu.
Ad13
Usnesení (schváleno jednohlasně)
1. Komise schválila návrhy Jednacího řádu, Řádu pro rozhodčí pasení a Kárného řádu pro
rozhodčí s tím, že budou do nich ještě zapracovány eventuální připomínky. Proto budou
ještě odeslány členům komise, aby je mohli prostudovat a vyjádřit se k nim. Konečné
schválené (elektronicky) verze budou odeslány KJ-ČR a uveřejněny na web stránkách
KJ-ČR.
2. Komise schválila Seznam rozhodčích.
3. Komise rozhodla, že řád NHAT bude v ČR platit až od r. 2017 po zaškolení rozhodčích.
4. V roce 2016 Komise uspořádá školení rozhodčích zakončené testem ze znalosti řádů
pasení. Školení bude mimo jiné zaměřené i na seznámení s řádem NHAT a s vedením
centrální databáze pasení na web stránkách KJ-ČR.

Ad14
Závěr
R. Loučka poděkoval členům Komise za konstruktivní jednání na schůzi i při přípravě na ní.
V 18 hodin schůzi ukončil.
Zapsal: R. Loučka
Seznam příloh:
• Rozhodnutí předsednictva KJ-ČR o ustanovení Komise pasení ČR
• Návrh Jednacího řádu Komise pasení ČR,
• Návrh Řádu pro rozhodčí pasení
• Návrh Kárného řádu pro rozhodčí pasení
• Seznam rozhodčích pasení pro rok 2016
• Originál a překlad FCI řádu NHAT

