Zápis z jednání Komise pasení ČR č. 3
Jednání proběhlo korespondenčně ve dnech 12.3. až 22.4.2016
Zúčastnili se: R. Loučka, Š. Gavendová, M. Topinková, I. Horská. M. Koško
Jednání moderoval: R. Loučka
Program:
1. Kontrola úkolů ze schůze č. 2
2. Stížnost Š. Gavendové za ČAOPP. Návrat k řešení bodu 7 ze schůze č. 1 – Kalendář akcí
3. Zavádějící název akce v Načešicích. Návrat k řešení bodu 8 ze schůze č. 1
4. M. Maček nemůže být na akci na Slovensku veden jako mezinárodní rozhodčí
5. Žádost J. Ragánové o upřesnění podmínek pro získání aprobace rozhodčího
6. Řešení aprobace I. Horské a Z. Černé pro CS
7. Dezinformace na facebooku o stanovisku ČMKU
8. Otázka, zda rozhodčí pasení musí být členem nějakého spolku pasení
9. Platnost řádů a seznamu rozhodčích schválených Komisí pasení KJ-ČR
10. Dekrety a průkazky rozhodčím
11. WEB stránky Komise pasení KJ-ČR
12. Akce CACITR a CACT v roce 2016
13. Stop podávání informací do schůze P ČMKU
14. Závěry předsednictva ČMKU
15. Usnesení

Ad 1
Kontrola úkolů ze schůze č. 2
Úkoly z bodu 1 na 11 byly splněny. Materiály byly všem dotčeným odeslány 12.3.
Ad2
Stížnost Š. Gavendové za ČAOPP. Návrat k řešení bodu 7 ze schůze č. 1
Na stránkách www.spolekpaseni.cz a na facebooku bylo uvedeno stanovisko SPCZ, že 20.
3.2016 v Libhošti, garantovanou organizací ČAOPP nejsou schválenou FCI akcí pasení, a že
z tohoto důvodu nemohou být výsledky z těchto zkoušek oficiálně uznány.
V zápise č 1 bylo, že do stávajícího kalendáře na web stránkách KJ-ČR je třeba dopsat, které
akce bude garantovat SPCZ a které ČAOPP. Za ČAOPP šlo o akci v Libhošti, za SPCZ byly
doplněny akce v Makotřasech a v Těně. Opraveno bylo i několik chybných zápisů a byla
doplněna jména rozhodčích.
Rozhodnutí: akce 20. 3. 2016 v Libhošti, garantované organizací ČAOPP, může proběhnout
a výsledky budou uznány. Kalendář akcí byl doplněn.
Zdůvodnění: informace není stanoviskem výboru SPCZ, ale pouze iniciativou několika členů
SPCZ. To je dost závažná záležitost, když někdo vydává stanoviska, aniž k tomu má mandát.
Ad3
Zavádějící název akce v Načešicích. Návrat k řešení bodu 8 ze schůze č. 1
Řešeno na základě stížnosti J. Ragánové ohledně názvu akce v Načešicích. K tomuto bodu se
vracíme, protože byl splněn jen částečně. Je dost závažné, že D. Rájová akci v Načešicích
nejprve nazvala "Mistrovství ČR FCI". O okamžitou nápravu jsme žádali na základě
vyjádření O. Vondrouše již 28.2., změnilo se pouze to, že se akce nyní nazývá „Mistroství
tradičních plemen psů“. To je trochu jiná, ale opět velmi zavádějící informace, protože
Mistrovství v tradičním stylu je pro ČR schváleno v Martínkovicích a nejedná se o tradiční

plemena, ale tradiční styl. D. Rájová byla upozorněna, že může pořádat jen klubová
mistrovství, ale nic se nezměnilo. Na to zareagovala D. Rájová, že název měnit nehodlá,
protože je akce v běhu a jeto již druhý ročník.
Rozhodnutí: žádáme výbor SPCZ, aby neprodleně řešil s pořadatelkou akce v Načešicích, že
vydávání akce za Mistrovství, i když mistrovstvím není, je vážné porušení kompetencí
pořadatele. Pro letošní rok název může zůstat, protože přihlašování již je v běhu, pro příští rok
je nutné název změnit.
Ad4
M. Maček nemůže být na akci na Slovensku veden jako mezinárodní rozhodčí
Na tuto závažnou skutečnost, že národní rozhodčí přijme posuzování v zahraničí jako
mezinárodní rozhodčí, upozornil P. Burdík.
Rozhodnutí: Komise žádá M. Mačka, aby ihned učinil nápravu, nemůže se vydávat za
mezinárodního rozhodčího, když jím není. Upozorňuje ho, aby si uvědomil, že takové jednání
může být kvalifikováno jako závažný přestupek a řešeno kárným řádem.
Ad5
Žádost J. Ragánové o upřesnění podmínek pro získání aprobace rozhodčího
Ptala se, zda hospitace budou uznány v případě, že výběrové řízení na rozhodčí bude vypsáno
později než uskutečnění těchto hospitací. Ptala se také, koho žádá o hospitaci, zda rozhodčího,
či pořadatele a zda hospitaci musí pořadatel povolit.
Odpověď: Podmínky platí tak, jak je to napsáno v Řádu pro rozhodčí. Po schválení
čekatelem, si čekatel plní podmínky, hospitace by mu měla platit 2 roky (to bude napsáno na
hospitačním listu, nemusí to být v řádu). Čekatel o rozhodčího o povolení žádá, pořadateli to
oznamuje, není specifikováno kdy, ale mělo by to být před akcí.
Ad6
Řešení aprobace I. Horské a Z. Černé pro CS
Kontrolou v dokumentech z dřívější doby byla zjištěna nesrovnalost u aprobace Ivany Horské.
Jde o aprobaci pro CS. Podle členské schůze z 28. 11. 2014 žádala o aprobaci na CS1, která jí
byla odsouhlasena. Proto by v seznamu měla mít CS1 a ne CS2. I. Horská s úpravou souhlasí.
Z. Černá požádala o prověření její aprobace pro CS. Komise žádost prověřila a konstatuje, že
Z. Černá má pro CS aprobaci na IHT2. Pro TS má IHT3 i mezinárodní.
Komise potvrzuje usnesení z jednání č. 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.
Rozhodnutí: V seznamu rozhodčích se opravuje chybně uvedená aprobace u I. Horské z CS2
na CS1, šlo o formální chybu. Žádost Z. Černé byla zamítnuta.
Ad7
Dezinformace na facebooku o stanovisku ČMKU
P. Opočenská údajně telefonovala na ČMKU a tam se prý dozvěděla, že od roku 2014
zastřešuje pasení SPCZ a že výsledky akcí, které budou pod garancí ČAOPP nebudou uznány.
Úkol: R. Loučka ihned pošle žádost na KJ-ČR aby zjistila, kdo P. Opočenské na ČMKU
sdělil, že pasení v ČR nezastřešuje KJ-ČR, ale SPCZ, a zda je vůbec pravda, že jí to někdo
sdělil. Pozn. Úkol byl splněn. ČMKU oznámilo, že záležitost bude řešena na P ČMKU 14.4.
Ad8
Otázka, zda rozhodčí pasení musí být členem nějakého spolku pasení

Po konzultaci na KJ-ČR padlo následující rozhodnutí
Rozhodnutí: rozhodčí pasení musí být členem ČMKU prostřednictvím nějakého spolku
Ad9
Platnost řádů a seznamu rozhodčích schválených Komisí pasení KJ-ČR
ROZHODNUTÍ: P KJ-ČR schválilo dne 17.3.2016 Řád pro rozhodčí pasení, Kárný řád,
Jednací řád Komise pasení KJ-ČR a seznam rozhodčích. Dokumenty jsou platné od data
schválení, tedy od 17.3.2016.

Ad10
Dekrety a průkazky rozhodčím
Každý rozhodčí obdrží od KJ-ČR certifikát o své aprobaci a průkazku s fotografií. Za tím
účelem byli rozhodčí vyzváni, aby fotografie dodali do 20.4., chybí 6 fotografií.
Ad11
WEB stránky Komise pasení KJ-ČR
Byla vytvořena doména https://paseni.kjcr.cz/. Kromě zápisů z jednání komise budou na
stránkách uvedeny řády pro pasení, kalendář akcí a důležité informace, které se pasení týkají.
Za vytvoření stránek a jejich doplňování je třeba poděkovat Petru Burdíkovi.
Výzva: žádáme zástupce spolků, aby překontrolovali správnost zápisu akcí, které garantují,
zda budou probíhat správně podle toho, jak jsou uvedeny na stránkách
https://paseni.kjcr.cz/kalendar-akci-fci/. Veškeré požadavky na případné změny v kalendáři či
doplnění stránek je třeba směrovat na předsedu komise na adresu rloucka@volny.cz. Stránky
budou zveřejněny, až se k nim vyjádří vedení KJ-CR a propojí odkaz na web
www.kjcrbrno.cz.
Ad12
Akce CACITR a CACT v roce 2016
Schválení akcí CACITR
ČMKU zaslalo informaci, že FCI schválilo pro rok 2016 celkem 4 CACITR akce:
Načešice 10.-11.9.
Martínkovice 3.-4.9.
Martínkovice 22.-23.10.
Načešice 28.-30.10.
Současně ze sekretariátu ČMKU přeposlali fakturu, adresovanou SPCZ za 4 akce CACITR ve
výši 1624 Kč. FA byla předána SPCZ, který akce garantuje, a proplacena.
Žádost o schválení akcí CACT
Na KJ-ČR byla zaslána žádost k ČMKU, aby schválili pro rok 2016 akce CACT:
25-26.6. Martínkovice, CS
9.-10.7. Martínkovice, TS
27. - 28.8. Martínkovice,TS
Načešice 10.-11.9. CS
Martínkovice 3.-4.9., TS, MR
Martínkovice 22.-23.10., TS
Načešice 28.-30.10., TS

Ad13
Stop podávání informací do schůze P ČMKU
Vzhledem k tomu, že na ČMKU byl zaslán dopis se stížností na postup KJ-ČR a protože se
stále lidé ptají na situaci v pasení, podal předseda KJ-ČR dne 23.3. toto vyjádření:
„Vážení přátelé, v souvislosti se situaci, která vznikla v odboru pasení, oznamuji, že celou
záležitostí se bude zabývat předsednictvo ČMKU na svém zasedání 14. dubna 2016. Do této
doby nebudou činěny žádné změny v organizaci ani podávány žádné informace. Platí poslední
rozhodnutí předsednictva KJ - ČR.“
Ad14
Závěry předsednictva ČMKU
ROZHODNUTÍ P ČMKU dne 14.4.16
7/4/16 Žádost o prověření rozhodnutí předsednictva KJ ČR ve věci spolků pro pasení –
„O. Vondrouš seznámil přítomné se situací. ČMKU nemá uzavřenou smlouvu o spolupráci se
spolky pro pasení začleněnými pod KJ ČR. Garanci za pastevecký výcvik jako celek (akce,
rozhodčí atd.) zastává KJ ČR, která je oprávněna řídit činnost v rámci vlastních normativů. Za
tímto účelem KJ ČR vytvořila komisi pro pasení, která bude tuto oblast spravovat. KJ ČR je
plně zodpovědná za práci komise a předsednictvo KJ ČR vždy schvaluje návrhy komise pro
pasení.
Oba spolky pro pasení nemají vlastní pravomoci vůči ČMKU. Garantem za pasení a
partnerem ČMKU zůstává pouze KJ ČR, tak, jako doposud.“
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Ad15
Usnesení
Akce 20. 3. 2016 v Libhošti, garantovaná organizací ČAOPP, může proběhnout a výsledky
budou uznány. Kalendář akcí byl doplněn.
Komise žádá výbor SPCZ, aby neprodleně řešil s pořadatelkou akce v Načešicích, že
vydávání akce za Mistrovství, i když mistrovstvím není, je vážné porušení kompetencí
pořadatele. V příštím roce je nutné zvolit jiný název.
Komise žádá M. Mačka, aby ihned učinil nápravu, nemůže se vydávat za mezinárodního
rozhodčího, když jím není.
V seznamu rozhodčích se opravuje chybně uvedená aprobace u I. Horské z CS2 na CS1. Z.
Černé zůstává aprobace CS2 (+TS3 mezinárodní).
Rozhodčí pasení musí být členem ČMKU prostřednictvím nějakého spolku.
P KJ-ČR schválilo dne 17.3.2016 Řád pro rozhodčí pasení, Kárný řád, Jednací řád Komise
pasení KJ-ČR a seznam rozhodčích. Dokumenty jsou platné od data schválení, tedy od
17.3.2016.
P ČMKU potvrdilo, že Garantem za pasení a partnerem ČMKU zůstává pouze KJ ČR, tak,
jako doposud.
Zapsal: R. Loučka
Schváleno 25.4.2016

