Zápis z 1. schůze výboru klubu Obedience CZ konané dne 28. 1. 2012
Nově zvolený výbor se sešel dne 28. ledna 2012 v Praze ke své první ustanovující schůzi a na
programu měl k projednání hned několik důležitých bodů:
1) Rozdělení funkcí ve výboru, stanovení náplně činnosti a následné předání klubových razítek
Hlasováním byli jednotliví členové jmenování do funkcí a to následovně (pro-proti-zdržel):
Předseda: řízení činnosti Klubu, sponzoring
zvolena Kristýna Másilková
návrhy: Kristýna Másilková (5-0-2)
Zuzana Coufalová (2-1-4)
Pokladník: Přihlášky do klubu, Agenda členů klubu, Účetnictví, správa účtu
zvolen jediný kandidát Mgr.Lukáš Jánský (6-0-1)
Jednatel: jednatel, zapisovatel & správa www stránek
zvolena Vilemína Kracíková (6-0-1)
Správce sportovní činnosti: Kompletní agenda rozhodčích, Správa a delegace rozhodčích,
stewardů, instruktorů, na jednotlivé akce OB CZ, Správa elektronických přihlášek
s ohledem na rozsah voleni dva členi
zvolena Ladislava Richterová (5-0-2)
zvolena Radka Dacejová (5-0-2)
Člen výboru: Reprezentace OB CZ na MS FCI, teamleader
zvolena Ing.Radomíra Kopecká (6-0-1)
Člen výboru: delegát FCI pro obedience, Komunikace v anglickém jazyce, Správa
výkonnostních knížek, Správa a zapůjčování obedience pomůcek na akce
zvolena Zuzana Coufalová (6-0-1)
Klubovými razítky budou disponovat: předseda, pokladník, správci sportovní činnosti, jednatel a
správce výkonnostních knížek.
2) Nový účet u FIO
Nově zvolený pokladník klubu zřídí nový účet u FIO bank, poskytne nové bankovní spojení
členům klubu (zveřejněním na www), podnikne další kroky k řádnému předání účetních dokladů
a stavu pokladny z původního pokladníka na současného a v souladu se stanovami OB CZ
provede potřebné úkony k elektronickému hlasování o změně stanov v bodě: sídlo klubu.
Úkol č. 1/2012 - zřídit účet u FIO, přebrat pokladnu, nechat vyrobit nová klubová razítka
Termín: 18-02-2012
Zodpovídá: Jánský, Kopecká
3) Webové stránky
Výbor se dohodl na předběžné kostře a rekonstrukci webu. Dočasným správcem Mgr.Lukáš
Jánský, během února převezme Kracíková.

Úkol č. 2/2012 - Kontaktovat Ing. Václava Němce, autora webu a doplnit kontakty na nový
výbor a KRK
Termín: do 01.03.2012 a dále průběžně
Zodpovídá: Jánský, Kracíková
Rekonstrukce webu bude spočívat zejména v:
● uveřejnění platného znění nového zkušebního řádu FCI v češtině
● aktualizaci instruktorů, rozhodčích, stewardů
● aktualizace míst, kde se trénuje
● úprava a zpřehlednění jednotlivých odkazů
4) Reakce jménem Klubu na obedience.cz a v klubové skupině na FCB: Kristýna Másilková,
Ladislava Richterová, reportáže pro Psí sporty - z klubových akcí poskládá včetně fotek se
sponzorskými cenami garant pro tu kterou akci, po dohodě jiný účastník. Informace o dění
v Klubu pro časopis Psí sporty bude zajišťovat Kristýna Másilková.
5) Top Team 2011 a chybějící výsledky 2011
Kristýna Másilková informovala o tom, že pořadatel pokračuje v získávání ztracených výsledků kopie karet jednotlivých účastníků květnových závodů v Praze - Libni. Správce sportovní činnosti
následně provede sčítání výsledků do soutěže Top Team. Správci sportovní činnosti výsledky
shromažďují a provedou vyhodnocení i vyhlášení. Vyhlášení soutěže Top Team 2011 proběhne
při klubovém závodě v DKnL.
Úkol č. 3/2012 - shromáždit všechny výsledky 2011, zpracovat Top Team 2011
Termín: 06.04.2012
Zodpovídá: Reinischová (výsledky Libeň), Dacejová, Richterová
6) Sestaven termínový kalendář klubových akcí (OC) pro rok 2012
07.-08.01.2012
Brno
Zimní Brno I. - 2.kvalifikační pro MS
04.-05.02.2012
Brno
Zimní Brno II. -3.kvalifikační pro MS
07.04.2012
DKnL
Frontline Combo závod
08.04.2012
DKnL
Obedience soutěž družstev s ANF
08.04.2012
DKnL
4.Kvalifikační závod pro MS
28.04.2012
Velká Dobrá školení rozhodčích, instruktorů a stewardů k novému ZŘ
29.04.2012
Kladno
zkoušky nanečisto dle nového řádu FCI
20.05.2012
Úhonice
zkoušky obedience
26.05.2012
Kladno
Rebel Dog obedience závod
.06.2012
DKnL
zkoušky nanečisto dle nového řádu FCI
24.06.2012
Praha
zkoušky /Horní Počernice - Pet Center
21.07.2012
Dobříš
1.mezinárodní závod CACIOB
17.08.2012
DKnL
zkoušky obedience
25.08.2012
Plzeň
Závod obedience
15.09.2012
DKnL
Speciální závod začátečníků dle OB-Z
15.09.2012
DKnL
Neoficiální závod pro mladé psy

Výbor se shodl na ideálním teritoriálním rozložení možností zkoušek nanečisto před oficiální
platností MZŘ FCI v ČR a pokusí se zajistit termíny na severní a jižní Moravě.
Úkol č. 4/2012 - možnost zkoušek nanečisto na Moravě (Brno, Ostrava)
Termín: 15.3.2012
Zodpovídá: Richterová, Jánský, Kopecká
Úkol č. 5/2012 - zveřejnění propozic na závody ve Dvoře Králové nad Labem
Termín: 29..02.2012
Zodpovídá: Richterová
Úkol č. 6/2012 - zjistit termín zkoušek na nečisto v DKnL (červen)
Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Richterová
Úkol č. 7/2012 - Zjistit, zda závod v Plzni bude pořádán pod hlavičkou Klubu Obedience CZ
Termín: 30.05.2012
Zodpovídá: Jánský
Výbor mj. projednal i možnost uspořádat ve dnech 21.-22.07.2012 1.mezinárodní závod CACIOB
při závodě CACIT v Dobříši. Detaily, jako propozice, rozhodčí a délka akce (1-2 dny) jsou v
jednání, zveřejněny budou nejpozději dva měsíce před konáním akce.
Úkol č. 8/2012 - realizace CACIOB závodu v Dobříši
Termín: 10.05.2012
Zodpovídá: Coufalová, Másilková, Kracíková
7) Rozhodčí, instruktoři a stewardi
Vzhledem k nově platnému zkušebnímu řádu FCI musí každý projít školením k tomuto řádu!
Školení:
28.04.2012
Velká Dobrá u Kladna
Závody uznané pro posuzovatele: 24.- 25.03.2012 Vídeň (A) a 21.-22. 07.2012 Dobříš
Bylo poukázáno na skutečnost, že každý rozhodčí, instruktor a steward musí být členem Klubu
Obedience CZ. V opačném případě bude vyjmut se seznamu členů, oficiálních rozhodčích,
instruktorů a stewardů.
Dále s ohledem na množící se rádoby “instruktory obedience” výbor rozhodl, že všichni
instruktoři budou disponovat “Průkazkou instruktora Obedience CZ”. Tuto informaci bude
rovněž Klub šířit mezi kynologickou veřejností. Jedině instruktor s touto průkazkou je platným,
oficiálním a řádně proškoleným instruktorem pro výcvik obedience.
Úkol č. 9/2012 - vybavit každého instruktora Průkazkou instruktora Obedience CZ; upozornit na
nutnost členství všechny stewardy, instruktory i rozhodčí.
Termín: Průběžně
Zodpovídá: Dacejová, Jánský

8) Seminář se zahraničním lektorem
Ve dnech 11.-14.06.2012 se v Tanvaldu uskuteční seminář s Varvarou Bolshakovou, ruskou
reprezentantkou na mistrovství světa v obedience, několikanásobnou mistryní Ruska v
obedience, dvojnásobnou držitelkou titulu CACIOB, dvojnásobnou držitelkou titulu res. CACIOB.
Úkol č. 10/2012 - zajistit propozice, vyvěsit je na web, medializovat
Termín: 15.02.2012
Zodpovídá: Másilková, Jánský
9) Majetek Klubu Obedience CZ
Probíhá inventarizace a soupis majetku Klubu; v souladu s nově platnými předpisy musí být
soupis rovněž předložen a uschován na ČKS, případně v inventární knize klubu (v hodnotě nad
3.000,-Kč). Předběžně se jedná o aparaturu / ozvučení, tiskárnu, pomůcky pro výcvik, koberec a
zmiňovaná razítka.
Úkol č. 11/2012 - provést soupis majetku, uložit jej a předat požadované na ČKS
Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: všichni, Jánský
Výbor se rovněž dohodl na možnosti zápůjčky materiálu třetím stranám a to na základě
písemného smluvního vztahu za paušální částku 500,-Kč na akci. Ze zápůjčky se vyjímají
rozlišovací dřívka a dřevěné aporty.
10) Mistrovství republiky 2012
Zajištění místa a termínu konání MR je plně v kompetenci nově zvoleného výboru (bohužel v
uplynulé sezóně nebyly k této akci podniknuty žádné kroky). Výbor se postupně shodl na
podmínkách, které by prostory měly splňovat - nicméně jednoznačná shoda je v kryté hale. Z
toho důvodu budou v následujících týdnech probíhat jednání, o jejichž výsledku bude členská
základna informována: Areál PVA Letňany, Sportovní hala Kladno, Hala TJ Lokomotiva Louny,
část pavilovu výstavního areálu BVV Brno, případně Zahrady Čech - Litoměřice, Krásná Louka
Mladá Boleslav. Termín konání bychom bohužel s ohledem na časový pres museli respektovat nicméně by se mělo jednat o konec listopadu 2012. V této souvislosti jsou zároveň podnikány
kroky k zajištění místa konání pro MR 2013.
Úkol č. 12/2012 - zajistit místo a termín MR 2012 a předběžně i MR 2013
Termín: 31.03.2012 (MR 2012); 31.08.2012 (MR 2013)
Zodpovídá: Kracíková, Másilková, Jánský
11) ČKS, ČMKU
Výbor pověřil svou členku jednáním na ČKS/ČMKU ve věci Kolektivního členství (uznání členství
v našem klubu při zkouškách dle NZŘ a MZŘ) a dále k jednání ohledně místa konání MR a
delegace rozhodčích.
Úkol č. 13/2012 - vstoupit v jednání s ČKS / ČMKU, získat písemné vyjádření a zajistit delegaci
rozhodčích na CACIOB a MR.
Termín: 31.03.2012
Zodpovídá: Kracíková, Másilková, Jánský

12) MS FCI 2012, Reprezentace ČR
Termín konání: 17.-20.05.2012
Místo: Salzburg, Rakousko
TeamLeader: Ing. Radka Kopecká
Kvalifikace: 4Q závody - MR ČR 2011, 7.1.2012 Brno, 4.2.2012 Brno, 8.4.2012 Dvůr Králové n/L
Počet vysílaných týmů: až 5 kvalifikovaných plus možnost udělení divoké karty
Výbor jednomyslně schválil odměnu ve výši 3000,-Kč pro toho reprezentanta na MS, který buď
složí zkoušku na výborně nebo se dostane do finále. Na ČKS bylo zažádáno o dotaci na úhradu
startovného pro reprezentanty. Členská schůze schválila částku na reprezentaci pro rok 2012 ve
výši 15.000,-Kč. TeamLeader pověřena zaslat do 15.2. informaci o počtu požadovaných
startujících týmů na ÖKV a do 15.4. oznámí konkrétní startující týmy (budou známy až po
posledních kvalifikačních závodech v DKnL). Dále zajistí vhodné ubytování, komunikaci na místě,
jednotné oblečení, doprovod, sponzory.
Úkol č. 14/2012 - výběr Reprezentace ČR pro MS 2012 a úkoly s tím spojené (ubytování, dresy,
sponzoři)
Termín: 15.02. 2012 (ÖKV), 15.04.2012 (nominace repre), 10.05.2012 ostatní
Zodpovídá: Kopecká
13) Public Relations - mediální prezentace Klubu Obedience CZ; Sponzoři
Klub získal pro letošní rok výhradní sponzory pro Klubové akce. Jsou jimi:
● ANF CZ s.r.o., výhradní dovozce krmiv ANFa doplňků Canina
● MEVET spol. s.r.o. , výhradní zastoupení pro ČR a SR pro produkty Frontline Combo
● Rebel Dog - velkoobchod s potřebami a doplňky pro psy; provozuje VetCentrum Duchek,
Stodůlky
Podmínkou je medializace na Klubových akcích, prezentace v kynologické tisku (jednoznačná
shoda pro Psí sporty), v propozicích i na webu. Z každé podporované akce jsou požadovány jak
fotodokumentace, tak fotografie. Výbor proto žádá své laskavé členy, kteří disponují
fotografiemi z proběhlých akcí, nechť zašlou odkazy na ně administrátorovi webu. Rovněž
byla založena “klubová galerie” na rajčeti: www.obedience-cz.rajce.net I sem můžete vkládat
své fotografie. Jak, to vám sdělí admin.
Úkol č. 15 - sepsat články o proběhlých akcích v Brně (leden, únor), zaslat fotografie do Psích
sportů i na web
Termín: 15.02.2012
Zodpovídá:Másilková (Psí sporty), Coufalová, Richterová (stať)
14) Ostatní (odvody, statistiky, ceny, šampionáty, výkonnostní knížky)
Odvody ze závodů jsou za tým - to znamená, že za závodníka, který soutěží se dvěma psy je
třeba odvádět poplatky za každý přihlášený tým samostatně (v tomto případě 2x za člověka) a
to i v případě, že se přihlášený tým nenastoupí
Klub Obedience CZ je povinen vést přehled složených zkoušek. Z toho důvodu jsou všechny
výsledky shromažďovány a ukládány pro případnou potřebu. V jakém stavu se statistiky nachází
a případné jejich doplnění bude úkolem pro nadcházející období.

Úkol č. 16 - sumarizovat výsledky za dosavadní působení Klubu a vést statistiku zkoušek.
Termín: průběžně
Zodpovídá:Dacejová
Zalaminovat Zkušební řády FCI pro potřeby zkoušek a závodů; přiložit je k “Pomůckám”.
Úkol č. 17 - lamino
Termín: 29.02.2012
Zodpovídá: Kracíková – po té předá správci pomůcek
Zajištění cen pohárů / kokard na Klubové akce: u stánku v Brně, případně v Praze. Zajištění
vodítek a obojků pro Championy Obedience.
Úkol č. 18 - Realizace nákupu cen na klubové akce a pro šampiony.
Termín: Průběžně
Zodpovídá: Coufalová, Kracíková, Dacejová
Poplatek za vystavení Obedience Championa činí 100,- Kč pro tuzemce a 10€ pro zahraniční.
Členům Klubu Obedience CZ je tento vystavován zdarma.
S platností od 01.03.2012 musí být předem zažádáno o výkonnostní průkaz! Jeho vydání je
zdarma, zaslání poštou je zpoplatněno 50,-Kč. Je možné dohodnout osobní předání a to: po
osobní domluvě se správcem minimálně však dva týdny před akcí!
16) Náležitosti a odměny
V souladu s novelizací zákonů, platných od 1.ledna 2012, resp. 2011 a se sjednocením postupů
v intencích směrnicemi ČKS a ČMKU, bude Klub Obedience CZ s každým posuzovatelem
uzavírad na akci písemnou dohodu o provedení práce. Částka „odměny na dohodu“ bude činit
stávajících 1.000,- Kč á den (hrubého), což je po odečtu 15% srážkové daně 850,-Kč čistého.
Součástí dohody bude i nárok na proplacení cestovného, proto bude upravena podoba
cestovního příkazu. Rozhodčí a stewardi budou moci nárokovat paušálně 6,-Kč/km; výbor,
pořadatelé a ostatní pak 4,-Kč/km. Zahraničním rozhodčím bude propláceno posudečné ve výši
35€ na den a cestovné ve výši 0,35€/km. Tyto podmínky vstupují v platnost od 1.února 2012.
Jednomyslný souhlas všech členů výboru (6-0-0)
Zapsala: Kracíková
Ověřil: Másilková, Jánský, Coufalová, Dacejová, Richterová, Kopecká

