
Zápis z jednání Komise pasení ČMKU č. 5 ze dne 16.9.2019 
 

 
Datum schůze:  16.9.2019 
 
Zúčastnili se:  

 

 Emailová komunikace: Lucie Jetmarová, Simona Sochorová, Eva Štemberová, Monika Vrbová 
 
Zápis sepsal: Lucie Jetmarová 
 
 

ZÁPIS PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ PŘEDSEDNICTVA ČMKU 
 
 

Program schůze:  
1. Směrnice pro udělení titulu CACT pasení 
2. Nové výkonnostní průkazy pasení 
3. Přesnější specifikace bodu 7.5. – Obecná pravidla pro organizování mezinárodních akcí pasení 
4. Nový web Komise pasení 
5. Nový řád pro národní rozhodčí / kandidáty 
6. Návrh na zvýšení aprobace Zuzany Černé na národního rozhodčího IHT3 CS 

 

1. Směrnice pro udělení titulu CACT pasení 
 

 Komise pasení sepsala směrnici pro udělení titulu CACT 

 Návrh této směrnice  je přílohou č.1 k tomuto zápisu – Směrnice pro udělení titulu 
CACT 

 
HLASOVÁNÍ: 

 Pro: 4 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

 Nehlasoval: 0 
 

2. Nové výkonnostní průkazy pasení 
 

 Vzhledem k nedostatku řádků k zápisu výsledků v aktuálních VP pro potřeby jednotlivých 
závodníků se Komise pasení rozhodla ve spolupráci s Monikou Šnajdárkovou ( vydávání VP) 
vytvořit vizualizaci nových VP.  

 Návrh nového vizuálu VP je přílohou č.2 k tomuto zápisu – Návrh nových VP – 
vizualizace 

 

 Cena nových VP bude specifikována po případném schválení nových VP 
Předsednictvem ČMKU. 

 Návrh ceny za nový VP: 100-150 CZK 
 
HLASOVÁNÍ: 

 Pro: 4 

 Proti: 0 



 Zdržel se: 0 

 Nehlasoval: 0 

 
3. Přesnější specifikace bodu 7.5. – Obecná pravidla pro organizování mezinárodních akcí 
pasení 
 

 Na žádost jednoho z rozhodčích, Komise pasení specifikuje bod 7.5.: Soutěžící psi nesmí mít 
nic na sobě, ani nic nést, včetně obojku (výjimkou je zkouška NHAT). 

 Specifikace: U dlouhosrstých plemen je povolena gumička, aby měl pes lepší zorný úhel. 
Preventivní bandáž / botička je dovolena pouze s potvrzením od veterináře o „chronickém“ 
onemocnění. 
 

 
HLASOVÁNÍ: 

 Pro: 4 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

 Nehlasoval: 0 
 

4. Nový web Komise pasení 
 

 Komise pasení navrhuje Předsednictvu ČMKU možnost nové webové stránky pro Komisi 
pasení 

 V rámci webu budou vedeny: kalendář akcí pasení, výsledkové listiny, řády pasení, seznam 
středisek pasení v rámci ČR / zahraničí, kontakty pro vydávání VP, pracovního certifikátu a 
Komisi pasení apod. 

 Při schválení Předsednictvem ČMKU bude webová stránka zveřejněna do konce 10/2019 

 Webovou stránku spravuje členka Komise pasení Eva Štemberová 
 

HLASOVÁNÍ: 

 Pro: 4 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

 Nehlasoval: 0 
 
5. Nový řád pro národní rozhodčí / kandidáty 
 

 Komise pasení předkládá PČMKU ke schválení nový řád pro národní rozhodčí / kandidáty na 
tuto pozici, příloha č.3 k tomuto zápisu – Řád pro národní rozhodčí / kandidáty 

 Písemné testy pro kandidáty budou tvořit členové KP ve spolupráci s již aktuálními 
rozhodčími 

 V případě žádosti nového kandidáta žádá KP PČMKU o možnost psát písemné testy 
v prostorách ČMKU. 

 Zároveň KP vytvořila nový formulář pro potvrzení hospitací od rozhodčích pro kandidáty, viz. 
příloha č.4 k tomuto zápisu – Formulář pro potvrzení hospitací 
 
 

HLASOVÁNÍ: 

 Pro: 4 

 Proti: 0 



 Zdržel se: 0 

 Nehlasoval: 0 

6. Návrh na zvýšení aprobace Zuzany Černé na národního rozhodčího IHT3 CS 
 

 Komise pasení navrhuje zvýšení aprobace rozhodčí Zuzany Černé na úroveň 
národního rozhodčího IHT3 CS dle nového řádu pro národní rozhodčí 

 Rozhodčí Zuzana Černá mj. reprezentovala ČR na loňském i letošním CSC ( 
Continental – ME v pasení), má za sebou mnoho zkušeností jako závodník i jako 
rozhodčí pro nižší úrovně CS a TS ( dle minulých řádů), ráda by se i nadále vzdělávala 
a zároveň v budoucnu navýšila svou aprobaci na mezinárodního rozhodčího IHT3 CS  

  
 
HLASOVÁNÍ: 

 Pro: 4 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

 Nehlasoval: 0 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 16.9.2019 
 
Komise Pasení 


