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1. Obecné informace 
 

1.1. Pojmy týkající se fyzických osob se vztahují jak na pohlaví, tak na počty. 
 
1.2. Pravidla uvedená v odstavcích 1 až 8 jsou závazná pro všechny členy FCI a smluvní 
partnery a musí být považovány za minimální požadavky FCI pro jakoukoliv osobu, která má 
být přijata národní kynologickou organizací jako rozhodčí pasení (organizace působící 
v zemi, kde má osoba legální bydliště a která je členem FCI  - dále jen název „FCI národní 
kynologická organizace“, zkráceně FCI-NCO). 
 
1.3. Je na každé FCI NCO, aby zvýšila a specifikovala obecné požadavky stanovené FCI. Za 
žádných okolností však pravidla jednotlivých zemí nesmí být v konfliktu s těmito FCI pravidly. 
Každá země má právo zpřísnit postup pro udělení licence rozhodčím, a to komplexnější 
v souladu s národními pravidly. Nicméně požadavky na rozhodčí by neměly být nižší, než 
jsou požadavky stanovené v tomto dokumentu. 
 
1.4. Tato pravidla platí pro nově schvalované rozhodčí. Stávajícím rozhodčím zůstává status 
„rozhodčí“, pokud FCI NCO nerozhodne jinak. 
 
1.5. Zodpovědností každé FCI NCO je poskytovat adekvátní kurzy a dostatečný základní 
tréninkový program pro rozhodčí, aby umožnil kandidátům na rozhodčí získat potřebné 
vzdělání, připravit se na nezbytné zkoušky a postarat se o jejich oficiální schválení jako 
mezinárodní rozhodčí pasení. V případě dlouhých absencí musí být pro kandidáty a pro 
rozhodčí pasení pravidelně nabízeny další rozšiřující, navazující vzdělávací kurzy. Tento 
program musí kandidáti absolvovat před tím, než absolvují závěrečnou zkoušku (NHAT, 
HWT a IHT1-3), kde budou jejich posuzovací schopnosti hodnoceny dvěma různými 
rozhodčími. 
 
Povinností každé FCI NCO jakožto člena FCI je zařadit na jejich oficiální seznam rozhodčích 
FCI pouze ty osoby, které splnily výše uvedené požadavky, udržovat svůj seznam i všechny 
informace o každém rozhodčím aktualizované a předávat je FCI Komisi pasteveckých psů. 
 
 

2. Minimální požadavky na žadatele 
 
2.1. Žadatel o schválení statutu Mezinárodní rozhodčí musí zaslat FCI NCO písemnou a 
podepsanou žádost. Žádost kandidáta, který se chce stát rozhodčím pasení, musí být přijata 
a schválena podle oficiálních předpisů FCI NCO a směrnic země, ve které má žadatel své 
legální bydliště. 
 
2.2. Aby byl kandidát uznán jako mezinárodní rozhodčí FCI, musí splňovat následující 
požadavky: 
a) má profesionální, fyzické, verbální a mravní kvality 
b) musí být národním rozhodčím pasení 
c) musí dosáhnout plnoletosti, zákonný věk v zemi, kde má legální bydliště 
d) v době podání žádosti musí kandidát soutěžit minimálně s jedním psem v nejvyšší úrovní 
(FCI-IHT3) 
e) kandidát složí předběžnou písemnou zkoušku a prokáže se dostatečnými znalostmi 
chování, zásadami a technikami hodnocení a znalostí FCI pravidel pro pasení (FCI 
Regulations for herding rules) 
f) musí mít zkušenosti s nezávislým posuzováním závodů v pasení po dobu nejméně dvou 
let, nejméně 6 závodů by mělo být FCI IHT, ve kterých se závodilo ve všech třídách 
složitosti. 
g) musí obdržet doporučení od dvou různých mezinárodních rozhodčích. 



 
 

3. Definice statutu mezinárodních rozhodčích FCI 
 
3.1. FCI mezinárodní rozhodčí pasení je osoba, která byla schválena svojí FCI NCO jako 
rozhodčí FCI mezinárodních závodů v pasení (CACITR). 
 
3.2. Každý mezinárodní rozhodčí pasení se může specializovat na: 
a) FCI TS, 
b) FCI CS, 
c) oba FCI TS a CS. 
 
3.3. FCI NCO musí předat FCI komisi pasteveckých psů (FCI Herding Dogs Commision) 
kompletní informace vztahující se ke každému rozhodčímu, který je oprávněn posuzovat 
v zahraničí, tedy v zemích mimo tu, kde má své legální bydliště.  
 
3.4. K tomu, aby mohl rozhodčí působit i jako mezinárodní rozhodčí pasení, musí plynule 
hovořit některým ze čtyř oficiálních jazyků FCI (angličtina, francouzština, němčina a 
španělština). 
 
3.5. Odpovědností FCI NCO je autorizovat rozhodčí jako FCI mezinárodní rozhodčí pasení – 
prohlásit/uznat někoho mezinárodním FCI rozhodčím pasení. Nicméně vždy musí být úplně 
splněny požadavky na to stát se FCI mezinárodním rozhodčím pasení. 
 
3.6.Informace o jmenování mezinárodním rozhodčím FCI musí být poskytnuty Prezidentem 
FCI komise pasteveckých psů. 
 
3.7. Na FCI Evropském mistrovství v pasení smějí posuzovat pouze FCI mezinárodní 
rozhodčí pasení. 
 
3.8. Mezinárodní rozhodčí pasení, kteří byli schváleni jejich národní FCI NCO, ale za 
posledních 5 a více let neposuzovali žádné závody, si musí aktualizovat své schopnosti a 
dovednosti býti rozhodčím předtím, než jim bude opět povoleno a umožněno posuzovat 
mezinárodní FCI závody. FCI NCO musí před udělením nové autorizace rozhodčímu prověřit 
jeho rozhodcovské schopnosti/schopnosti posuzovat závody v pasení. 
 

 
4. Obecné podmínky pro převedení z jedné FCI NCO na jinou 
 
4.1. Rozhodčí pasení, který emigruje z jedné země s FCI NCO do jiné země s FCI NCO, 
zůstává uznaným a může být schválen/uznán FCI NCO nové země poté, co obdrží od FCI 
NCO původní země potvrzení, že vůči rozhodčímu nebyla přijata žádná disciplinární 
opatření. 
 
4.2. Rozhodčí musí zaslat žádost na FCI NCO nové země co nejdříve po změně legálního 
pobytu. Tato nová FCI NCO bude následně zodpovědná za tohoto rozhodčího. Rozhodčí je 
povinen absolvovat další vzdělávání, aby splňoval požadavky země, ve které má nyní trvalý 
pobyt. 
 
 
 

5. Etický kodex rozhodčího 
 



5.1. Rozhodčí musí dodržovat obecné povinnosti, které se nacházejí ve „VŠEOBECNÝCH 
PODMÍNKÁCH PRO ORGANIZACI FCI ZÁVODŮ PASENÍ“ 
 
5.2. Rozhodčí musí vždy zajistit, aby závod proběhl podle pravidel. Je zodpovědný za 
rozhodnutí, která činí. 
 
5.3. Rozhodčí se rozhoduje nezávisle, avšak v souladu s pravidly FCI. 
 
5.4. Rozhodčí by měl vždy založit své hodnocení na svém vlastním pozorování tak, aby 
všichni psi byli posuzování bez rozdílů. 
 
5.5. Rozhodčí se na každý závod musí připravit studiem předpisů a důležitých požadavků. 
Rozhodčí pasení musí vždy a za každých okolností být důkladný a opatrný při své práci. 
 
5.6. U závodů v nečlenských zemích FCI musí rozhodčí dodržovat národní pravidla pasení a 
zákony země, kde se událost odehrává. 
 
5.7. Rozhodčí musí dodržovat pokyny a pravidla, které se vztahují nejen k pasení a zdraví 
zvířat ale také k místu / zemi, kde se pasení pořádá. 
 
5.8. Rozhodčí nesmí posuzovat žádného psa, kterého vlastnil, spoluvlastnil, 
vychovával/trénoval, měl u sebe nebo prodal v období šesti měsíců předcházejících události, 
na které posuzuje. Totéž platí pro psy vlastněné jeho partnerem, členem jeho nejbližší rodiny 
nebo osoby, která s ním žije v jeho domácnosti. 
 
5.9. Rozhodčí musí okamžitě informovat organizátora o své nepřítomnosti. 
 
5.10 Za žádných okolností nemůže rozhodčí žádat o to, aby posuzoval. 
 
5.11. Každý rozhodčí pasení kterékoli FCI NCO plní v mezinárodní kynologické organizaci 
důležitou roli. Jeho chování by proto mělo být spolehlivé a nepochybné jak při posuzování na 
závodech tak i v jeho soukromém životě. Rozhodčí musí respektovat své kolegy a účastníky 
závodů a dodržovat obecná etická pravidla jako například zdržet se veřejné kritiky práce 
jiného rozhodčího. 
 
 

6. Doprava a pojištění 
 
6.1. Veškeré cestovní výdaje, jako je doprava, stravování, ubytování apod., které 
rozhodčímu vznikly, mají být uhrazeny.  
 
6.2. Při posuzování na mezinárodních a Evropských FCI závodech musí rozhodčí obdržet od 
pořadatele kromě výše uvedených nákladů odměnu ve výši 50 Euro za každý den 
posuzování a 35 Euro za každý den cesty.  
 
6.3. Je vhodné, aby finanční podmínky byly stanoveny předem formou smlouvy nebo 
písemné dohody mezi rozhodčím a organizátorem. Ty musí být potvrzeny/podepsány oběma 
stranami. 
 
6.4. Rozhodčí pasení by měl uzavřít pojistnou smlouvu (zrušení letu, nehody, atd.) kdykoliv 
je vyzván, aby posuzoval v zahraničí. 
 
 

7. Posuzování v zahraničí 



 
7.1. Rozhodčí pasení potřebují písemné povolení od jejich FCI NCO k tomu, aby mohli 
posuzovat na FCI závodech. Pouze autorizovaní rozhodčí pasení (kteří mají oprávnění od 
jejich FCI NCO) mohou vykonávat funkci rozhodčího pasení. 
 
7.2. FCI rozhodčí pasení může posuzovat pouze na závodech organizovaných FCI NCO 
nebo partnerskou (nečlenskou) zemí FCI na základě souhlasu NCO pod kterou spadá a FCI 
NCO partnerské země. 
 
7.3. Proces jmenování mezinárodního rozhodčího na závod v pasení v jiné zemi je 
následující: 
a) pořadatelé/organizátor závodu v pasení zašlou pozvánku rozhodčím, o které mají zájem 
s podmínkami (finanční, materiální zabezpečení, synergie-spolupráce) 
b) Organizátor požádá svou FCI NCO o zaslání žádosti na FCI NCO země, kde má rozhodčí 
trvalé bydliště 
c) FCI NCO rozhodčího potvrdí jeho autorizaci pro posuzování na plánovaném závodě 
d) FCI NCO organizátora zašle toto potvrzení organizátorům 
e) organizátor informuje rozhodčího 
 
7.4. Jakmile obdrží rozhodčí pozvánku na posuzování v zemi mimo zemi, kde má trvalé 
bydliště, rozhodčí musí provést veškeré nezbytné kroky pro to, aby zjistil, zda pořádající 
organizace pasení spadá do pravomoci FCI nebo je událost pořádána organizací uznávanou 
FCI. Při výkonu práce jsou povinni posuzovat striktně a výhradně v souladu s platnými 
předpisy FCI. 
 
7.5. Všichni rozhodčí pasení, včetně těch, kteří jsou z nečlenských zemí FCI, musí za všech 
okolností dodržovat pravidla FCI, pokud posuzují na FCI závodech. 
 
 

8. Sankce, penalizace 
 
8.1. Rozhodčí, který jakkoliv porušuje pravidla pasení FCI a/nebo národní nařízení stejně 
jako FCI pravidla pro rozhodčí pasení spadá do pravomoci jeho FCI NCO, který musí 
dotyčného rozhodčího  potrestat, pokud bylo prokázáno jeho pochybení. FCI NCO jsou 
povinni prosadit pravidlo, které jim umožní postihovat a penalizovat jakékoliv pochybení a 
jakékoliv porušení pravidel jejich rozhodčích. 
 
8.2. Musí být zaručeno, že dotyčný rozhodčí bude vyslechnut buď ústně, nebo písemně. 
Rozhodčí musí mít právo se proti rozhodnutí odvolat. Žádná osoba, která se účastní/podílí 
na uložení sankce, nesmí být členem orgánu, který je zodpovědný za odvolání. 
 
8.3. Po nabytí právního účinku rozhodnutí musí být FCI informován o rozhodnutí od FCI 
NCO. 
 
8.4. Anglická verze je originál. 
 
8.5. Tyto předpisy byly schváleny Generálním výborem FCI na setkání v Thuinu, 
v listopadu 2018. Nabývají v platnost od 1. února 2019. 


