NÁRODNÍ ŘÁD
PRO ROZHODČÍ ZKOUŠEK A SOUTĚŽÍ V PASENÍ
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Řád pro národní rozhodčí zkoušek a soutěží v pasení ovcí (dále jen Řád pasení) vymezuje
základní podmínky pro jmenování rozhodčích pasení evidovaných Českomoravskou
kynologickou unií (dále jen ČMKU).
1.2. Garanci za způsobilost rozhodčích pasení a v širším kontextu i za úroveň a rozvoj tohoto
odvětví kynologie má ČMKU, zastoupená Komisí pasení (dále jen KP).
1.3. Pro potřeby tohoto řádu a souvisejících předpisů se stanovují následující pojmy:
1.3.1.Rozhodčí: osoba splňující podmínky stanovené tímto řádem je jmenovaná
Předsednictvem ČMKU (dále jen PČMKU).
1.3.2.Kandidát: osoba procesně schválená PČMKU k účasti na hospitacích a závěrečné
zkoušce v rámci školení národních rozhodčích.
1.3.3.Čekatel: osoba procesně schválená PČMKU, splňující podmínky stanovené tímto řádem,
čekající na závěrečnou zkoušku a následné schválení statutu – národní rozhodčí.
1.3.4.Aprobace: kvalifikace rozhodčího posuzovat styl práce (Collecting style – CS, Traditional
style – TS)
1.3.5.Hospitace: účast čekatele nebo rozhodčího při posuzování práce psů pod vedením
zkušeného rozhodčího.
1.3.6.Národní rozhodčí: rozhodčí s oprávněním posuzovat pouze na akcích pasení na území
ČR.
1.3.7.Zkušební komise: skupina tří osob (zástupce KP ČMKU, mezinárodní rozhodčí,
národní/2. mezinárodní rozhodčí) schválená PČMKU.

2. Procesní záležitosti pro jmenování rozhodčích
2.1. Žadatel musí emailem odeslat podepsanou žádost KP ČMKU a v příloze k této žádosti dále
přiloží:
- Výpis z trestního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
- Potvrzení, že je minimálně 2 roky členem členského subjektu ČMKU zabývajícím se
pasením
- Doložení splnění podmínek uvedených v bodě 3 tohoto řádu dle stylu, o který žádá (CS,
TS)
KP ČMKU provede kontrolu splnění podmínek pro pozici kandidáta a následně žádost
podstoupí PČMKU.
2.2. PČMKU rozhodne o zařazení či nezařazení žadatele na pozici kandidáta. O svém rozhodnutí
žadatele písemně vyrozumí do 30 dnů.
2.3. V případě schválení žadatele PČMKU na pozici kandidáta koordinuje další postup kandidáta
KP ČMKU. Jakmile dojde ke splnění a doložení všech podmínek v bodě 4, může kandidát
požádat o připuštění k závěrečné zkoušce.
2.4. Závěrečná zkouška

2.4.1. Scan podepsané žádosti o závěrečnou zkoušku na pozici národního rozhodčího musí
čekatel zaslat na email KP ČMKU (paseni@cmku.cz) nejpozději 30 dní před daným
termínem školení rozhodčích (www.cmku.cz – informace z komisí – kalendář akcí),
originál žádosti předloží v den zkoušky.
2.4.2. Společně se žádostí o závěrečnou zkoušku čekatel nejpozději 30 dní předem
doloží/zašle požadované dokumenty o splnění podmínek uvedených níže v tomto řádu
– oscanované emailem, na místě doloží originály.
2.4.3. Součástí závěrečné zkoušky je písemný test a praktická část.
2.5. Po splnění závěrečné zkoušky odešle KP návrh o udělení statutu národního rozhodčího
PČMKU. Pokud PČMKU statut potvrdí, bude rozhodčímu zaslán „certifikát o aprobaci“ (s
uvedením platnosti), průkaz rozhodčího, který vydává ČMKU a razítko s přiděleným číslem
rozhodčího.
2.6. Jméno rozhodčího s uvedením jeho aprobace bude zapsáno do seznamu rozhodčích, který je
veřejně dostupný na webových stránkách www.cmku.cz.

3. Podmínky pro získání/rozšíření aprobace
3.1. Podmínky pro přijetí žadatele na pozici kandidáta CS
3.1.1.Žadatel závodil minimálně 2 roky v uplynulých 5 letech před podáním žádosti
3.1.2.Žadatel splnil se dvěma psy zkoušku IHT3-CS na S (=limit složení zkoušky 60 bodů) NEBO
s jedním psem má splněno IHT3-CS minimálně na VD a s druhým psem IHT2 na V a to
od minimálně dvou rozhodčích na dvou areálech.
3.1.3.Jeden trial IHT3-CS může být nahrazen účastí na ME (CSC-Continental) nebo na MS
(WT-World trial) s výsledkem alespoň 70 bodů/jeden běh/jeden rozhodčí.
3.2. Podmínky pro přijetí kandidáta za čekatele na rozhodčího CS
3.2.1.Kandidát absolvuje alespoň 3 hospitace na akci ukončené potvrzením od minimálně 3
rozhodčích (1 mezinárodního/ 2 národních).
3.2.2.Hospitace jsou doloženy podepsanými hospitačními listy od hodnotícího rozhodčího a
organizátora.
3.2.3.Každá kategorie musí být potvrzena/hospitována minimálně dvakrát
3.3. Podmínky pro schválení čekatele na pozici národního rozhodčího CS
3.3.1.Čekatel se zúčastní školení pořádaného KP ČMKU se zahraničním školitelem.
3.3.2.Čekatel splní závěrečný písemný test z FCI mezinárodních pravidel pasení a aktuální
verze národních řádů pro CS – vytvořený KP ČMKU.
3.3.3.V případě, že písemný test nesplní, bude moci nastoupit v náhradním termínu, který
stanoví KP ČMKU a to nejdříve za 30 dní od neúspěšného pokusu.
3.3.4.Čekatel se zúčastní praktické části školení rozhodčích – hodnocení ukázkových běhů ve
všech kategoriích – alespoň 1 ohodnocení v každé kategorii.
- podoba 4 hospitace – posouzení ukázkových běhů s konzultací mezinárodního
školitele, od něhož čekatel obdrží potvrzení o absolvování.
3.4. Podmínky pro přijetí žadatele na pozici kandidáta TS
3.4.1.Žadatel závodil minimálně 2 roky v uplynulých 5 letech před podáním žádosti
v kategorii IHT1-3.
3.4.2.Žadatel absolvoval se dvěma psy minimálně 8x IHT3-TS, s hodnocením alespoň 5x VD
(80 bodů) od alespoň 3 různých rozhodčích (z toho dvou mezinárodních) na minimálně
3 areálech.

3.4.3.Dva trialy IHT3-TS mohou být nahrazeny účastí na ME nebo MS FCI s výsledkem alespoň
VD (80 bodů)/1 běh/1 rozhodčí.
3.4.4.Žadatel může svou žádost předložit v době svého aktivního působení v závodech
a/nebo jeho poslední start nesmí být před více než 12 měsíci od data předložení
žádosti.
3.5. Podmínky pro přijetí kandidáta za čekatele na rozhodčího TS
3.5.1.Kandidát absolvuje alespoň 3 hospitace na akci ukončené potvrzením od minimálně 3
rozhodčích (1 mezinárodního/ 2 národních).
3.5.2.Hospitace jsou doloženy podepsanými hospitačními listy od hodnotícího rozhodčího a
organizátora.
3.5.3.Každá kategorie musí být potvrzena/hospitována minimálně dvakrát.
3.6. Podmínky pro schválení čekatele na pozici národního rozhodčího TS
3.6.1.Čekatel se zúčastní školení pořádaného KP ČMKU se zahraničním školitelem.
3.6.2.Čekatel splní závěrečný písemný test z FCI mezinárodních pravidel pasení a aktuální
verze národních řádů pro TS – vytvořený KP ČMKU.
3.6.3.V případě neúspěchu u písemného testu může být čekatel opakovaně přezkoušen
s odstupem 3 měsíců a to pouze dvakrát (základní test + 2x test opravný). Termín
písemného testu na návrh KP schvaluje PČMKU. První závěrečný písemný test je
bezplatný, jeho eventuelní opakování je zpoplatněno ve výši stanovené PČMKU.
3.6.4.Čekatel se zúčastní praktické části školení rozhodčích – hodnocení ukázkových běhů ve
všech kategoriích – alespoň 1 ohodnocení v každé kategorii.
- podoba 4 hospitace – posouzení ukázkových běhů s konzultací mezinárodního
školitele, od něhož čekatel obdrží potvrzení o absolvování.

4. Podmínky pro stávající rozhodčí
4.1. Národní rozhodčí pasení ČR musí v době vykonávání své funkce být členem spolku
zastřešujícím pasení pod ČMKU.
4.2. Národní rozhodčí pasení ČR musí být aktivní, sledovat vývoj pasení, vzdělávat se.
4.3. Splnění minimálně 3 aktivit na minimálně 2 areálech během 3 let. Každá aktivita bude
započítána maximálně 2x.
4.4. Výběr aktivit pro splnění podmínek
4.4.1.Účast na IHT1/IHT2/IHT3
4.4.2.Potvrzená hospitace u mezinárodního rozhodčího
4.4.3.Školení pro rozhodčí organizované KP ČMKU nebo pod záštitou jiné partnerské FCI
organizace
4.4.4.Umístění v kvalifikacích na ME/MS do 10. místa
4.4.5.Umístění na MČR (v kategorii IHT3 do 5.místa)
4.4.6.Posuzování závodů
4.5. Rozhodčí je povinen se 1x za 3 roky zúčastnit školení pro rozhodčí pořádané KP ČMKU.
4.6. Rozhodčí, který neposuzoval 5 let, musí být přezkoušen ze znalostí FCI řádu pro pasení, jinak
nesmí posuzovat.
4.7. KP ČMKU má povinnost pořádat školení 1x za dva roky.

5. Podmínky pro pozastavení, ukončení či obnovení licence rozhodčího
5.1. Rozhodnutí o pozastavení, ukončení či obnovení licence spadá do výhradní kompetence
PČMKU.
5.2. Rozhodčí tak může učinit na vlastní žádost.
5.2.1.V případě žádosti rozhodčího o pozastavení licence musí být uvedeny důvody.
V případě, že se bude jednat o objektivní skutečnosti neumožňující být aktivní,
rozhodne PČMKU na doporučení KP o udělení výjimky. Rozhodčí pak nebude mít
povinnost plnit podmínky k obnovení své licence.
5.3. Při nesplnění některé z podmínek ve výše uvedeném bodě číslo 4., bude rozhodčímu licence
pozastavena v prosinci kalendářního roku, ve kterém k nesplnění podmínek došlo.
5.4. Podmínky pro obnovení licence
5.4.1.Splnění následujících podmínek musí rozhodčí doložit nejpozději do dvou let od
pozastavení licence, jinak mu bude statut rozhodčího odebrán.
5.4.1.1. Hospitace na akci s posouzením všech výkonnostních kategorií (NHAT – IHT3)
ukončené doporučením od mezinárodního rozhodčího a/nebo s 1 psem splnění limitu
zkoušky IHT3 (60 bodů – S).

5.5.

6.

5.4.1.2. Účast na školení pořádaném KP + přezkoušení zkušební komisí (schválenou
PČMKU).
5.4.1.3. Po splnění výše uvedených podmínek bude licence obnovena (nabývá platnosti
schválením PČMKU).
Případné odvolání proti rozhodnutí o neudělení licence rozhodčího/pozastavení/odebrání
je čekatel/rozhodčí povinen podat písemnou formou – doporučeným dopisem na PČMKU
a to do 14 dnů od doručení oficiálního rozhodnutí PČMKU.

Práva a povinnosti rozhodčího
6.4.
6.5.
6.6.

Rozhodčí se rozhoduje nezávisle, v souladu s pravidly FCI/úpravou dle národních řádů.
Rozhodčí by měl vždy posuzovat jednotlivé soutěže/běhy objektivně a bez rozdílu.
Rozhodčí se na každý závod musí připravit studiem aktuálních verzí jednotlivých řádů pro
pasení.
6.7. Rozhodčí je povinen dodržovat zákon na ochranu zvířat ČR.
6.8. Rozhodčí nesmí posuzovat na akci svého psa, rovněž i psy v držení členů rodiny. Za rodinu
se pro tyto účely považují manžel nebo druh, děti, rodiče a případně další osoby žijící
s rozhodčím ve společné domácnosti.
6.9. V případě, že se rozhodčí nemůže akce zúčastnit, je povinen neprodleně informovat
organizátora akce/příslušný spolek a zároveň KP.
6.10. Rozhodčí je povinen se řídit etickým kodexem chování vůči svým kolegům, účastníkům
závodu a organizátorům.
6.11. Finanční odměna a úhrada rozhodčího je určena dle platných směrnic ČMKU.
6.12. Rozhodčí nesmí být v průběhu posuzování akce pod vlivem alkoholu/omamných látek.
6.13.
Rozhodčí, který porušil platné řády pasení FCI/národní úpravu řádů, bude sankciován
následovně:

6.13.1. Je-li proti rozhodčímu podána stížnost, PČMKU rozhodne o přijetí stížnosti a
zahájení šetření o přestupku vůči normativům ČMKU nebo FCI nebo etice
rozhodčího; šetření musí proběhnout za jeho přítomnosti.
6.13.2. Kárné postihy rozhodčích vycházejí z Řádu pro jmenování rozhodčích FCI a ze Stanov
ČMKU.
6.13.3. Rozhodčí, který jakýmkoliv způsobem porušuje kynologické předpisy FCI, ČMKU
nebo dalších států může být disciplinárně stíhán a pokud bude porušení řádu či řádů
prokázáno, musí postih (trest) přijmout.
6.13.4. Musí být zaručeno, že dotčený rozhodčí bude ústně nebo písemně vyslechnut.
Rozhodčí musí mít právo odvolat se proti rozhodnutí v souladu se stanovami ČMKU.
Členem odvolacího orgánu nesmí být žádná z osob, které se účastnily vydání
postihu, její zástupce ale musí být projednávání přítomen.
6.13.5. V pravomoci P ČMKU je do vyjasnění přestupku pozastavit rozhodčímu posuzování.
6.13.6. Podle závažnosti přestupku mohou být přijata následující disciplinární (kárná)
opatření:
 Vyřízení případu bez postihu
 Vydání napomenutí s hrozbou nebo bez hrozby zákazu výkonu
činnosti rozhodčího
 Zákaz výkonu činnosti rozhodčího pro určitou dobu nebo pozastavení
rozšiřování aprobací.
 Vyškrtnutí ze seznamu rozhodčích
 Zamítnutí nebo zpětvzetí povolení k posuzování v zahraničí
 O přijatém kárném opatření musí být informováno FCI v okamžiku,
kdy vstoupí v platnost a v případě, že bude zamítnuto nebo vzato
zpět povolení k posuzování v zahraniční, i příslušný pořadatel
6.14. Rozhodčí je povinen ČMKU hlásit změnu adresy, telefonního čísla nebo emailové adresy a
to do 30 dnů od změny.
6.15. Rozhodčí má možnost se vzdělávat na školeních FCI rozhodčích pořádaných jak v ČR, tak
v zahraničí.

7.

Rozdělení rozhodčích
7.4.
7.5.

8.

Národní rozhodčí – posuzuje všechny typy národních zkoušek a soutěží na území ČR.
Mezinárodní rozhodčí – má právo posuzovat na mezinárodních zkouškách v ČR a
v zahraničí. Do seznamu mezinárodních rozhodčích může být zařazen rozhodčí na základě
žádosti předložené KP, schválené PČMKU a po splnění podmínek na pozici rozhodčího
definovaných v mezinárodních řádech.

Závěrečné ustanovení
Dnem nabytí platnosti tohoto řádu se ruší Řád pro jmenování rozhodčích KJČR včetně všech
dodatků.
Schválilo P ČMKU dne 10.12.2020 usn. 77/12/20 s platností od 1.1.2021

