Zápis z jednání Komise pasení ČMKU č. 1 ze dne 27. 11. 2018
Datum schůze: 13. 10. 2018
Způsob jednání komise: Řádná schůze
Zúčastnili se:
 Fyzicky: Petr Burdík, Daniel Jeleń, Simona Sochorová
 Přes Skype: Lucie Jetmarová, Eva Štemberová
Diskuzi moderoval: Petr Burdík
Zápis sepsal: Petr Burdík/ Lucie Jetmarová

Program schůze:
1. Rozdělení úloh v komisi jednotlivým členům
2. Rekapitulace dění v oblasti pasení v roce 2018
3. Základní východiska nových řádů pasení
4. Vyřízení stížnosti Daniely Rájové na jmenování Petra Burdíka jako předsedy Komise pasení
5. Žádost Daniely Rájové o zvýšení aprobace rozhodčího pasení
6. Databáze výsledků pasení
7. Rozšíření seznamu plemen psů o národní plemena
8. Stav plnění úkolů do konce roku 2018
9. Žádosti směrem k předsednictvu ČMKU

1. Rozdělení úloh v komisi jednotlivým členům:






Petr Burdík - předseda, tvorba řádů, databáze, komunikace s nadřazenými orgány
Daniel Jeleń - starost o pořadatele akcí
Lucie Jetmarová - poradce pro styl CS
Simona Sochorová - starost o rozhodčí, pořádání školení rozhodčích
Eva Štemberová - poradce pro styl TS

2. Rekapitulace dění v oblasti pasení v roce 2018:


Proč vznikla Komise pasení:

Spolek pasení, zastupovaný novou předsedkyní spolku paní Danielou Rájovou a místopředsedkyní paní
Petrou Čapkovou, požádal o zrušení současného garanta pasení, Kynologické jednoty ČR (dále KJČR).
Vzhledem k nastalým okolnostem předseda KJČR, pan Vondrouš, souhlasil.
Na základě této situace Předsednictvo ČMKU rozhodlo, v zápise z předsednictva č. 32 ze dne 28. 6.
2018, o vytvoření Komise pasení přímo pod ČMKU. Jako předsedu zvolilo Petra Burdíka. Ten dostal
za úkol do příštího zasedání Předsednictva ČMKU navrhnout další 4 členy komise. Navrhl členy – viz
bod 1 tohoto zápisu.
Předsednictvo ČMKU v zápise z předsednictva č. 33 ze dne 30. 8. 2018 složení komise odsouhlasilo.
Spolky pasení zatím zůstávají organizovány pod Kynologickou jednotou. Jejich registrace přímo
pod ČMKU není možná.



Plán převodu pravomocí mezi KJ-ČR a ČMKU:

Předsednictvo KJ-ČR řídí pasení do: 31. 12. 2018
Výjimka - tvorba kalendáře pro rok 2019 - záležitost nové Komise pasení


Plán činnosti nové komise pod ČMKU do konce roku 2018:
o
o
o
o
o

Plán akcí na rok 2019
Řády pro konání akcí
Pověření pro konání akcí pro pořadatele
Řády pro jmenování rozhodčích pasení
Databáze licencí pasení a její zpracování

3. Základní východiska nových řádů pasení:


Druhy řádů, které je potřeba připravit:
o
o
o
o

Jednací řád Komise pasení ČMKU
Řád pro rozhodčí pasení ČMKU – do 31. 1. 2019
Řád pro pořadatele akcí pasení ČMKU - do 31. 1. 2019
Řád pro pořádání akcí pasení ČMKU - do 31. 1. 2019

 Jednací řád komise pasení ČMKU
Bude upraven členy komise Pasení a finalizován do 31. 1. 2019
Způsoby jednání: Řádná schůze, Elektronická schůze, Oběžníkem
Způsoby komunikace komise: Elektronicky (email, skype, …), řádnou schůzí, kombinací
Způsob hlasování:
Obecné pravidlo v platnosti: Veškerá hlasování jsou neveřejná a není zveřejněno, kdo a jak hlasoval.
Pouze výsledný poměr pro, proti, zdržel se hlasování, nehlasoval (v případě indispozice).
1. Hlasování podpůrné:
Není součástí zápisu - Výsledek nesmí být zveřejněn.
Slouží k určení:
- směrování postupu v daném problému
- určení přesné formulace zadání k hlasování do zápisu
2. Hlasování do zápisu:
Musí být řádně označeno: předmětem Hlasování do zápisu
Výsledek musí být součástí průběžného zápisu, nebo zápisu řádného.
Komunikace komise:
1. WEB: v případě schválení databáze pasení Předsednictvem ČMKU bude převeden obsah
stávajícího webu https://paseni.kjcr.cz/ do struktury webu ČMKU.
2. EMAIL: v bodě 9.1. Zápisu žádáme Předsednictvo ČMKU o zřízení emailu Komise pasení.
Lhůty pro komunikaci:
 Lhůta pro odpověď na žádost je maximálně 3 týdny.
 V případě, že pro zodpovězení žádosti potřebuje Komise pasení součinnost nadřízených
orgánů či jiných subjektů, je o této skutečnosti žadatel informován.

Zveřejňování informací:
 Komise jedná pouze zápisem. Zápis Komise pasení podléhá schválení Předsednictva ČMKU.
 V případě odsouhlasení zápisu Předsednictva ČMKU je zveřejněn sekretariátem ČMKU
na webu ČMKU.
 Dotazy informativního charakteru, kdy nedochází k rozhodnutí, může zodpovědět Komise
pasení přímo - formulaci ale musí schválit nadpoloviční počet členů Komise pasení.

4. Vyřízení stížnosti Daniely Rájové se jmenováním Petra Burdíka jako předsedy Komise pasení:
Komise neshledala důvod pro odvolání Petra Burdíka z pozice předsedy Komise pasení.
HLASOVÁNÍ:
 pro 4
 proti: 0
 zdržel se: 1
 nehlasoval: 0

5. Žádost Daniely Rájové o zvýšení aprobace rozhodčího pasení:
Předsednictvo ČMKU ukládá povinnost Komisi pasení dořešit zvýšení aprobace rozhodčí p. Rájové.
Komise konstatuje:
Ve věci zvýšení aprobace rozhodčí Daniely Rájové na pozici Mezinárodní rozhodčí úrovně CS3 bylo
odhlasováno, viz HLASOVÁNÍ, že Daniela Rájová splnila podmínky pro udělení mezinárodního
rozhodčího CS3, a to dle podmínek stanovených v dané době. Současně bychom rádi upozornili
na formulace v řádech platných toho času, jež mohla být vykládána dvěma způsoby, díky čemuž vznikl
spor s bývalou Komise pasení a současně je vedeno soudní řízení iniciované paní Danielou Rájovou.
HLASOVÁNÍ:
 pro zvýšení aprobace 4
 proti zvýšení aprobace: 0
 zdržel se: 1
 nehlasoval: 0

6. Databáze výsledků pasení:
Komise konstatuje, že databáze je připravena ke zveřejnění, doplněna daty.
Komise doporučuje předsednictvu ČMKU, aby povolilo uchovávat výsledky v databázi.
HLASOVÁNÍ:
 pro 5
 proti: 0
 zdržel se: 0
 nehlasoval: 0
Komise v bodě 9.2. Žádá Předsednictvo

7. Rozšíření seznamu plemen o národní plemena:
Komise na základě “Obecných pravidel pro organizování mezinárodních FCI akcí pasení” požádá ČMKU
o rozšíření seznamu plemen o národní plemena.
HLASOVÁNÍ:
 pro 5
 proti: 0
 zdržel se: 0
 nehlasoval: 0

8. Stav plnění úkolů 2018:
1. Kalendář akcí:
a. kalendář akcí je téměř kompletní
b. předán všem pořadatelům ke kontrole a případné korekci v souladu s, v současné
době, platnými pravidly pro sestavování kalendáře.
c. po schválení Komisí pasení bude kalendář předán ke schválení ČMKU. Nejpozději
3. 12. 2018
2. Řády, které mají být platné v roce 2019 – budou předány ČMKU k únorovému zasedání
3. Stížnost paní Rájové proti jmenování Petra Burdíka jako Předsedy Komise pasení ČMKU
a. Zamítnuta., viz bod. 4 tohoto zápisu
4. Žádost Daniely Rájové o zvýšení aprobace rozhodčího pasení
a. Vyřízena kladně, viz bod 5 tohoto zápisu

9. Žádosti Komise k projednání Předsednictvem ČMKU:
 Email komise paseni:
Komise pasení chce tímto zápisem požádat Předsednictvo ČMKU o email Komise pasení
pro komunikaci s pořadateli, rozhodčími a veřejností, kam by mohli všichni zadávat své žádosti.
 Databáze výsledků pasení:
Komise se shodla na podpoře Databáze pasení, kterou vypracoval Petr Burdík.
Databáze je ke dni dokončení zápisu téměř doplněna daty od roku 2009.
 Vydávání výkonnostních průkazů:
Komise žádá Předsednictvo ČMKU o možnost i nadále vydávat výkonnostní průkazy.
V případě schválení použití Databáze výsledků pasení -> bude Databáze používána pro veškeré žádosti
o vydání výkonnostních průkazů.
 Rozšíření seznamu plemen, která se smí účastnit akcí pasení, o národní plemena
V roce 2018 vstoupily v platnost nová pravidla pro organizování mezinárodních zkoušek a soutěží
v pasení. Součástí 1. přílohy nejsou národní plemena, která ale za normálních okolností pasou. Z doby
před rokem 2018 již závodili.
Konkrétně jde o plemena:
906 - Chodský pes
919 - Lousianský leopardí pes (catahoula)
932 - Miniaturní americký ovčák
351 - Australský honácký pes s krátkým ocasem
326 - Jihoruský ovčák
360 - Lancashirský patař
321 - Malorský ovčák
201 - Maremmansko-abruzský pastevecký pes

252 - Podhalaňský ovčák
350 - Rumunský karpatský ovčák
349 - Rumunský mioritský ovčák
V případě že bude Předsednictvem rozšíření seznamu psů uznáno, bude tato informace zanesena
do chystaného řádu “Řád pro pořádání akcí pasení ČMKU” spolu s informací, že tato plemena nemohou
být oprávněna k zisku titulu CACITR nebo Res. CACITR. Možnost rozšíření je specifikována v příloze
č. 1 řádu: v souladu s pravidly NKO mohou být na národní úrovni některá plemena přidána (ale
nemohou být oprávněna k zisku titulu CACITR nebo Res. CACITR).

