Zápis ze schůze Komise pasení ČR č. 2
Jednání proběhlo korespondenčně ve dnech 6.-11.3.2016
Zúčastnili se: R. Loučka, Š. Gavendová, M. Topinková, I. Horská. M. Koško
Jednání moderoval: R. Loučka
Program:
1. Kontrola úkolů ze schůze č. 1
2. Schvalování Řádu jednacího, kárného a Řádu pro rozhodčí
3. Změny v seznamu rozhodčích pasení
4. Žádost M. Topinkové o zrušení aprobace pro TS
5. Žádost D. Rájové o zvýšení aprobace
6. Školení rozhodčích a test znalosti řádů pasení
7. Doplnění web stránek KJ-ČR
8. Delegace zahraničního rozhodčího na soutěže pasení v ČR
9. Soupiska aktivit rozhodčích
10. Usnesení
Ad 1
Kontrola úkolů ze schůze č. 1
Úkoly k bodům 3, 4 a 6 splněny. Řády jednací, pro rozhodčí a kárný byly členům Komise
odeslány. Všichni se k nim vyjádřili. K jednacímu a kárnému řádu připomínky nebyly.
K Řádu pro rozhodčí byly připomínky sepsány a jejich soupis byl členům Komise odeslán.
Ke sporným bodům bylo otevřeno hlasování. Výsledky hlasování byly do řádu zahrnuty.
Plnění úkolů 5 a 9 je posunuto vzhledem k tomu, že bylo nutné nejprve schválit Řád pro
rozhodčí a pak teprve jim posílat informaci o něm a požadavek na zaslání fotografie na
průkazku rozhodčího.
Úkol: R. Loučka do 15.3. pošle všem rozhodčím pasení informaci o současné situaci,
všechny schválené řády, řád NHAT a požádá je o zaslání fotografie (v elektronické verzi
formátu JPEG) na adresu rloucka@volny.cz do 31.3.2016
Ad2
Schvalování Řádu jednacího, kárného a Řádu pro rozhodčí
Rozhodnutí: Řád jednací, Kárný řád a Řád pro rozhodčí byly schváleny.
Ad3
Změny v seznamu rozhodčích pasení
Rozhodnutí: Veškeré žádosti o získání aprobace nebo změny v aprobaci rozhodčího, podané
výboru některého ze spolků pasení před datem ustanovení Komise pasení na zasedáni P KJČR dne 27.1.2016, se ruší. Žádost je možné podat znovu, tentokrát však adresovanou Komisi
pasení a dle schváleného Řádu pro rozhodčí.
Ad4
Žádost M. Topinkové o zrušení aprobace pro TS
Rozhodnutí: Komise bere na vědomí a aprobaci TS v seznamu rozhodčích jí zruší.

Ad5
Žádost D. Rájové o úpravu kompetencí v CS, které má údajně bez omezení
Rozhodnutí: Komise žádost D. Rájové o výjimku zamítla.
Zdůvodnění: Komise již jednou podobnou žádost řešila 5.3., svoje rozhodnutí měnit nehodlá.
Zrušení směrnice, resp. „instrukce“ pro rozhodčí, na což se D. Rájová odvolává, s tímto
rozhodnutím nesouvisí. Dle rozhodnutí P KJ-ČR se rozhodčím vrací jejich původně získané
aprobace do roku 2014. V roce 2014 D. Rájová neměla pro CS uznanou ani pro IHT1.
Komise však její aprobaci CS IHT1 uznává, i když byla potvrzena až na členské schůzi
7.11.2015. Z předchozích rozhodnutí členských schůzí vždy vyplývá jen příslib aprobace pro
CS, ne udělení. Komise doporučuje podat žádost dle nově schváleného Řádu pro rozhodčí.
Ad6
Školení rozhodčích a test znalosti řádů pasení
Rozhodnutí: V rámci školení pro TS v Martínkovicích proběhne dne 2.9. v odpoledních
hodinách (po skončení výcviku) školení rozhodčích zakončené testem. Školení bude určeno
rozhodčím s aprobací TS i CS, test bude možné absolvovat rovněž v TS i CS.
Výzva: Pokud by měl někdo další zájem uspořádat v průběhu roku školení zakončené
testem, nechť o to požádá Komisi pasení ČR.
Ad7
Doplnění web stránek KJ-ČR
R. Loučka žádost o subdoménu na web stránkách KJ-ČR odeslal. Žádost je v jednání.
Ad8
Delegace zahraničního rozhodčího na soutěže pasení v ČR
R. Loučka napsal dopis na ČMKU o verifikaci způsobu a postupu delegace. Odpověď
z ČMKU byla do Řádu pro rozhodčí zapracována.
Ad9
Soupiska aktivit rozhodčích
M. Topinková zpracovala soupisku aktivit rozhodčích od roku 2009. Patří ji za to
poděkování. Soupiska bude sloužit Komisi pro posouzení delegací rozhodčích na akce.
Ad10
Usnesení (schváleno jednohlasně)
1, Komise schválila Jednací řád, Řád pro rozhodčí pasení a Kárný řád pro rozhodčí. Řády
byly odeslány na KJ-ČR.
2, Veškeré žádosti o získání aprobace nebo změny v aprobaci rozhodčího, podané výboru
některého ze spolků pasení před schválením Řádu pro rozhodčí, se ruší. Žádost je možné
podat znovu, tentokrát však adresovanou Komisi pasení ČR a dle schváleného Řádu pro
rozhodčí.
3, Žádost M. Topinkové o zrušení aprobace pro TS byla přijata.
4, Žádost D. Rájové o úpravu kompetencí v CS byla zamítnuta.
5, V rámci školení pro TS v Martínkovicích proběhne dne 2.9. školení rozhodčích zakončené
testem TS i CS.

Zapsal: R. Loučka
Seznam příloh:
• Jednací řád Komise pasení KJ-ČR,
• Řád pro rozhodčí pasení
• Kárný řád pro rozhodčí pasení
• Seznam rozhodčích pasení pro rok 2016 (po vyškrtnutí TS u M. Topinkové)

