Zápis z jednání Komise pasení ČMKU č. 3 ze dne 21. 1. 2019
Datum schůze: 19. 1. 2019
Způsob jednání komise: Řádná schůze
Zúčastnili se:
• Fyzicky: Lucie Jetmarová, Simona Sochorová, Eva Štemberová, Monika Vrbová
• Emailová komunikace: Daniel Jeleń
Zápis sepsal: Lucie Jetmarová

ZÁPIS PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ PŘEDSEDNICTVA ČMKU
Tento zápis má informativní charakter pro Předsednictvo ČMKU

Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Mezinárodní řády pro pasení FCI
Národní řády pro rozhodčí
Národní řád pro pořádání akci pasení
Etický kodex rozhodčího pasení
Podání protestu na akci pasení

1. Mezinárodní řády pro pasení FCI
•
•
•
•
•
•
•
•

Dne 10.1.2019 byly Komisi Pasení doručeny emailem Mezinárodní řády pro pasení FCI, platné
od 1.2.2019
Informace o nových řádech přišly z emailu pana Radka Loučky, který je taktéž obdržel
10.1.2019 formou emailu.
Komise pasení prostudovala veškeré změny, zároveň nové řády v rámci schůze.
Tyto řády jsou přiloženy jako příloha k tomuto zápisu a budou zároveň po vyrozumění ke
straně Předsednictva ČMKU rozeslány spolkům SPCZ a ČAOPP, zveřejněny na FB stránce
Pasení apod.
Komise pasení apeluje na jednotlivé spolky, aby řády pečlivě nastudovaly v Anglickém jazyce.
Vzhledem k nedostatku času mezi obdržením řádů, nastudováním a zasláním PČMKU, bude
překlad řádů dostupný pro Komisi pasení v Českém jazyce ke dni 4.2.2019, následně Komise
pasení zaštítí korekturu překladu řádů, rozešle spolkům SPCZ a ČAOPP pro další kontrolu.
Překlad mezinárodních řádů zajistí Daniel Jeleń, Ondřej Peterka, na korekci se bude
spolupodílet Jitka Ragánová a Lucie Jetmarová.
Tyto řády budou s platností od 1.2.2019 nadřazené veškerým dosud platným národním
řádům a plně nahrazují předchozí mezinárodní řády- pouze v případě změny/ inovací- viz
dokument č.1 v příloze, kde je definováno, v jakých konkrétních řádech změny/ inovace
proběhly.

HLASOVÁNÍ:
• Pro: 5
• Proti: 0
• Zdržel se: 0

•

Nehlasoval: 0

K bodům 2-5.
•

Vzhledem k nastalé situaci s novými mezinárodními řády, Komise pasení bude pracovat na
osnovách jednotlivých dokumentů z bodů 2-5.- po zveřejnění překladu mezinárodních řádů.
Po zpracování zašle jednotlivým spolkům SPCZ a ČAOPP náhled a určí časový rámec, ve
kterém budou mít oba spolky možnost připomínkování jednotlivých osnov. Tyto připomínky
budou brány v potaz při tvorbě finální verze jednotlivých dokumentů.

HLASOVÁNÍ:
• Pro: 5
• Proti: 0
• Zdržel se: 0
• Nehlasoval: 0

