Zápis z jednání Komise pasení ČMKU č. 7 ze dne 4. 3. 2020
Datum schůze: 16. 2. 2020
Způsob jednání komise:
Zúčastnili se:
• Fyzicky: Lucie Jetmarová, Simona Sochorová, Eva Štemberová
• Skype: Monika Vrbová
• Emailem: Následná komunikace pro úpravy – všichni členové KP

Zápis sepsal: Lucie Jetmarová

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

Program schůze:
1. Demise členky Komise pasení – Moniky Vrbové
2. Návrh na změnu FCI delegáta pro pasení
3. Národní řád pro rozhodčí

1. Demise členky Komise pasení – Moniky Vrbové
•
•
•

Dne 1.3.2020 byla emailově doručena demise členky Komise pasení – Moniky Vrbové.
Oba spolky jsou o této skutečnosti informovány a budou vyzvány k návrhu nového člena KP.
Tento návrh bude KP projednán a následně předán i s doporučením KP ke schválení ČMKU.
Demise Moniky Vrbové je přílohou č.1 k tomuto zápisu.¨

2. Návrh na změnu FCI delegáta pro pasení
•
•
•

Dne 11.10.2019 bylo PČMKU seznámeno s žádostí Daniely Rájové a pozici delegáta
FCI pro pasení.
Žádost byla ze strany ČMKU předána KP.
KP podává návrh na změnu delegáta pro pasení a to následně
➢ Delegátem by se místo paní Šárky Gavendové stala paní Daniela Rájová
➢ Důvodem tohoto návrhu je nedostatečná komunikace / doložení zápisu ze
zasedání FCI v červnu roku 2019, který delegátka Gavendová předložila téměř
o půl roku později. Následně na schůzce s KP delegátka Gavendová nebyla
schopna odpovědět na konkrétní otázky toho, co se na schůzi FCI
projednávalo, nedostali jsme žádný konkrétní termín ani návaznost na
plánované školení, o kterém jsme byli informováni od delegátky až na našem
zasedání 16.2. - tzn. o ¾ roku později než zasedání proběhlo. Chyby
v mezinárodních řádech, které jsme delegátce poskytli včas k dispozici, nebyly
reflektovány a stále nejsou opraveny, což není korektní vůči pořadatelům a

zároveň závodníkům. Paní Gavendová nebyla schopna odpovědět nebo nás
odkázat na osobu, která má řády na starosti a je schopna zajistit jejich korekci.
➢ Věříme, že paní Daniela Rájová je schopna funkci delegáta vykonávat výborně,
disponuje perfektní jazykovou vybaveností, zároveň znalostmi historie řádů
FCI, její oficiální vystupování na veřejnosti vůči nadřízeným orgánům bylo vždy
korektní. Díky svým komunikačním schopnostem má dle KP velký potenciál
zjistit, jaká je situace pasení na mezinárodním poli, zajistit seznam
mezinárodních rozhodčích od ostatních delegátů a zlepšit komunikaci mezi ČR
a Mezinárodní komisí pasení.

HLASOVÁNÍ:
• Pro: 2
• Proti: 0
• Zdržel se: 1
• Nehlasoval: 1

3. Národní řády pro rozhodčí
•

Národní řády pro rozhodčí byly odeslány rozhodčím k náhledu a připomínkám. Finální verze a
struktura řádu bude KP diskutována v průběhu měsíce března s paní Vladimírou Tichou, která
předala KP věcné připomínky.

