Zápis z členské schůze klubu Obedience CZ o.s.
19. ledna 2013, Hotel Svornost, Praha
1/ Předsedkyně klubu Kristýna Másilková zahájila schůzi v 10:40. V době zahájení bylo
přítomno 15 členů s hlasovacím právem.
Členské schůzi byl představen program schůze:
Návrh programu členské schůze Klubu Obedience CZ
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Sčítací komise
4. Shrnutí akcí za rok 2012
5. Plán akcí pro rok 2013
6. Seznámení členů se změnami řádů Obedience
7. Hospodaření klubu v roce 2012
8. Plán hospodaření v roce 2013
9. Členská základna
10. MS 2013
11. Zpráva revizní komise
12. Diskuse
13. Schválení usnesení členské schůze
2/ Členská schůze hlasovala o programu:
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Program členské schůze byl schválen.
3/ Byla navržena sčítací komise ve složení Radka Kopecká, Alena Králová. Proběhlo hlasování
o návrhu sčítací komise:
Pro: 15 Proti: 0, Zdržel se: 0
Členská schůze schválila sčítací komisi v navrženém složení.
4/ Lada Richterová a Radka Dacejová shrnuly pořádání akcí za rok 2012 (viz. přílohy zápisu).
Radka Kopecká shrnula výsledky z MS 2012 v Rakousku.
5/ Lada Richterová přednesla plán klubových akcí pro rok 2013:
5. – 6. 1. 2013 Zimní Brno, nominační závod na MS – pořadatel Klub OB
2. – 3. 2. 2013 Zimní Brno, nominační závod na MS – pořadatel Klub OB
9. 3. 2013
Zkoušky Horní Počernice – pořadatel Klub OB
10. 3. 2013 Zkoušky nanečisto Dvůr Králové n.L. – pořadatel Canis klub Trutnov
30. 3. 2013 Jarní závod – Frontline combo závod Dvůr Králové n.L.
(vč. kvalifikačního závodu na MS 2013) – pořadatel Klub OB
30. 3. 2013 Školení R/S/I Dvůr Králové n.L. – proškolení držitelů pozastavených licencí,
proškolení a přezkoušení nových R/S/I – pořadatel Klub OB

31. 3. 2013
4. – 5. 5. 2013
16. – 19. 5. 2013
2. 6. 2013
16. 6. 2013
7. 8. 2013
14. 9.2013

29. 9. 2013
Listopad 2013

Závod družstev Dvůr Králové n.L. – pořadatel Klub OB
Závod při MVP Praha – v jednání – pořadatel Klub OB
MS obedience, Maďarsko
MČR mládeže a juniorů Obedience, Č. Třebová – pořadatel ZKO Javorka
Seriál obedience – Jarní závod, Č. Třebová – pořadatel ZKO Javorka
Závod Dvůr Králové n.L. – pořadatel Stemmerová, Richterová
MČR Border collií v obedienci, Dvůr Králové n.L.
– pořadatel Canis klub Trutnov, garant BCCCZ
Speciál začátečníků dle OBZ , Dvůr Králové n.L. při MČR BOC v OB
ŠprtOBití – neofic.závod při MČR BOC v OB
Seriál Javorka – Podzimní závod, Č. Třebová – pořadatel ZKO Javorka
MČR obedience – v jednání

Další závody a zkoušky budou doplňovány průběžně po obdržení infa od pořadatelů.
Klub Obedience CZ v tuto chvíli jedná s FCI o pořádání letošního ročníku mezinárodního
závodu Joop De Reus Memorial Cup 2013, který má ve světě obedience několikaletou tradici.
Zuzana Coufalová informovala o jednání: Seminář s Imke Niewohner – v jednání na II.
pololetí 2013
Seminář s Dorotheou Seidenschmidt – v předběžném jednání
6/ Lukáš Jánský pohovořil o změnách ve zkušebním řádu, které byly probírány na
mezinárodním školení rozhodčích v Německu. Tyto změny budou do zkušebního řádu
zaneseny jako zvláštní příloha zkušebního řádu.
Na základě schůze výboru ze dne 16. 10. 2012 byl předložen Členské schůzi návrh na zvýšení
počtu soutěžících v kategorii OB‐Z a OB1 ze stávajících 25 na 30 týmů, a to pouze v případě,
že je v jeden den jedním rozhodčím posuzována pouze kategorie OB‐Z a OB1. V případě
závodů se všemi otevřenými třídami zůstává počet 25 týmů.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1
Návrh byl přijat.
7/ Lukáš Jánský přednesl zprávu o hospodaření klubu za rok 2012 (viz. příloha zápisu).
8/ Lukáš Jánský seznámil členskou schůzi s plánem hospodaření pro rok 2013.
9/ Lukáš Jánský pohovořil o aktuálním stavu členské základny klubu.
Lukáš Jánský přednesl návrh o zřízení SMS brány, která by sloužila k informovanosti členů
pomocí SMS zpráv. Návrh nebyl přijat.
10/ Zuzana Coufalová přednesla zprávy z FCI týkající se MS 2013 ohledně uzávěrky přihlášek.
Zároveň informovala členskou schůzi o doručení zápisů ze schůzí FCI za rok 2010.

Stručné překlady zpráv budou zveřejněny na stránkách klubu. Novou prezidentkou FCI
Obedience se stala Carina Savander‐Ranne, vicepresidentem je Johann Kurzbauer.
Radka Kopecká seznámila Členskou schůzi s informacemi týkajícími se MS 2013 v Budapešti.
Kvalifikační podmínky mají v tuto chvíli splněny 3 týmy – 475 bodů ze dvou kvalifikačních
závodů.
Byl podán návrh na poskytnutí dotace Klubem Obedience CZ ve výši 15 000 Kč pro potřeby
reprezentace a dále odměny ve výši 3 000 Kč pro každého reprezentanta, který postoupí na
MS do finále se známkou V nebo VD, nebo pro reprezentanta, který obdrží známku V.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1
Návrh o dotacích pro reprezentaci byl schválen.
11/ Zprávu revizní komise přednesla její předsedkyně Zuzana Šírová. Revizní komise
nedostala žádný podnět k šetření.
12/ Výbor Klubu apeluje na všechny pořadatele akcí, aby věnovali více pozornosti při
vyplňování výsledků, které jsou dále zpracovávány. Při užívání zkratek pro jednotlivá
plemena je nutné používat oficiální zkratky, které jsou dostupné na webu ČMKU nebo
v Metodice pro pořádání akcí na webu klubu.
Při zpětné kontrole byly zjištěny nedostatky ve výsledkové listině ze závodů v České Lípě –
byly vyřešeny s pořadatelem, pro MR BO a AUO nebyly dodány propozice a časový
harmonogram.
Dále Klub apeluje na pořadatele, aby při pořádání akcí zajistili sady aportovacích činek
s ohledem na účast malých plemen.
Výbor Klubu podal návrh na změnu termínu vyúčtování akcí. Veškerá administrativa spojená
s pořádáním akce (cestovní příkazy, Dohody o provedení práce ...) musí být vyřízeny do 30
dnů od pořádání akce, jinak organizátor/posuzovatel ztrácí nárok na vyplacení odměny.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1
Návrh byl přijat.
Výbor klubu navrhl zakoupení dvou stanů sloužících pro potřeby klubu při pořádání akcí.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
Stany budou uskladněny u Radky Kopecké.
Byl podán návrh na částečnou úhradu občerstvení (nápoje) dnešní členské schůze.
Pro: 12, Proti: 2, Zdržel se: 1
V diskuzi byla navržena změna do budoucna ohledně podmínek pro rozhodčí. Licence
rozhodčího by měla být podmíněna složením zkoušky, rozhodčím, kteří neposuzují, by měla
být odebrána licence. Výbor Klubu vzal tyto podněty na vědomí.

Usnesení z Členské schůze konané 19. 1. 2013 v Praze:
Členská schůze bere na vědomí zprávy o pořádání akcí v roce 2012.
Členská schůze bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2012.
Členská schůze bere na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2013.
Členská schůze bere na vědomí zprávu revizní komise.
Členská schůze schvaluje program členské schůze.
Členská schůze schvaluje návrh sčítací komise ve složení R. Kopecká a A. Králová.
Členská schůze schvaluje zvýšení počtu týmů pro kategorie OB‐Z a OB1.
Členská schůze schvaluje finanční příspěvky pro MS 2013.
Členská schůze schvaluje předkládání vyúčtování do 30 dnů od konání akce.
Členská schůze schvaluje zakoupení stanů.
Členská schůze schvaluje úhradu nápojů na členské schůzi.
Členská schůze ukládá výboru klubu zajištění stanů pro pořádání akcí.
Členská schůze hlasovala o schválení usnesení:
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 3
Členská schůze schválila usnesení členské schůze.
Zápis ze členské schůze vyhotovila: Radka Dacejová
Zápis ověřili: Lada Richterová

