Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.
1. 2. 2014, Praha, Hotel Svornost
Přítomní členové výboru: Z. Coufalová, R. Dacejová, L. Jánský, R. Kopecká, K. Másilková, L.
Richterová, V. Kracíková
Záznam z této schůze zapsala Radka Dacejová. Záznam bude zaslán členům klubu prostřednictvím
e-mailu a zveřejněn na webových stránkách www.obedience.cz.
Před zahájením schůze se všichni členové klubu Obedience CZ o.s. písemně prezentovali.
Počet přítomných řádných členů OC CZ: 20
Počet řádných členů oprávněných hlasovat: 20

Předsedkyně klubu Kristýna Másilková v 10:30 hod. zahájila schůzi seznámením členů s programem
Výroční členské schůze.
Program Výroční členské schůze
1. Schválení programu členské schůze
2. Shrnutí akcí za rok 2013
3. Výsledky na MS 2013
4. Plán akcí na rok 2014
5. MS obedience 2014
6. Hospodaření klubu v roce 2013
7. Plán hospodaření klubu v roce 2014
8. Členská základna
9. Přechod na nový web
10. Seznámení členů se změnami řádů Obedience CZ
11. Zpráva revizní komise za rok 2013
12. Představení kandidátů na členy výboru
13. Volba členů výboru
14. Představení kandidátů na členy revizní komise
15. Volba revizní komise
16. Diskuse
17. Schválení usnesení členské schůze

Byla navržena sčítací komise ve složení: Alena Králová, Andrea Urbančíková.
Hlasování:
PRO
20

PROTI
0

Složení sčítací komise bylo jednohlasně schváleno.

ZDRŽEL SE
0

1. Schválení programu členské schůze
Hlasování:
PRO
20

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Program schůze byl jednohlasně schválen.

3. Výsledky na MS 2013
L. Richterová seznámila přítomné členy s průběhem Mistrovství světa 2013 a vyzdvihla úspěchy české
reprezentace na tomto mistrovství – nejlepší výkon celého mistrovství v podání Dany Valešové
s Medy a úspěch českého týmu v soutěži družstev, kde naše reprezentace obsadila 3. místo.
5. MS obedience 2014
Byla navržena dotace na reprezentaci pro MS 2014 ve Finsku ve výši 20 000 Kč a odměna ve výši
3 000 Kč za mimořádný výkon podaný na MS (známka výborná nebo postup do finále pro každý
úspěšný tým).
Hlasování:
PRO
20

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Výše dotace a odměn byla jednohlasně schválena.
Byla navržena úhrada nákladů na cestu a ubytování pro team leadra české reprezentace.
Hlasování:
PRO
19

PROTI
0

ZDRŽEL SE
1

Úhrada nákladů na cestu a ubytování pro team leadra byla schválena.

2. Shrnutí akcí za rok 2013
R. Dacejová přednesla Zprávu o sportovní činnosti za rok 2013 (Příloha 1) a seznámila přítomné členy
s výsledky z akcí za rok 2013 (Příloha 2) a také s aktivitou posuzovatelů v uplynulém roce (Příloha 3).

4. Plán akcí na rok 2014
L. Richterová seznámila přítomné členy s plánem akcí OC CZ na rok 2014.
12. 4. 2014 – Jarní závod obedience, Dvůr Králové nad Labem – závod bude zároveň kvalifikační na
MS 2014, s udílením titulu CACT (v jednání)
13. 4. 2014 – Školení instruktorů, přezkoušení nových posuzovatelů, Dvůr Králové n. Labem
3.–4. 5. 2014 – Závod obedience při MVP Praha, závod bude zároveň kvalifikační na MS 2014 s
udílením titulu CACIOB, CACT (v jednání)
MČR Obedience 2014 – termín a místo v jednání, s udílením titulů CACT (v jednání)
Z finančních důvodů bude v budoucnu termín MČR přesunut na jaro, bude probíhat v rámci jarní MVP
v Praze.

6.,7. Hospodaření klubu v roce 2013, Plán hospodaření klubu v roce 2014
L. Jánský seznámil členy s finanční zprávou za rok 2013 (Příloha 3) a přednesl návrh rozpočtu na rok
2014 (Příloha 4).

8. Členská základna
L. Jánský informoval přítomné členy o zasílání „Potvrzení o zaplacení členských příspěvků v OC CZ“.
Toto potvrzení bude také zasláno na předsednictvo ČKS a rozhodčí ČKS jako vzor, který opravňuje
členy OC CZ k účastni na akcích ČKS. Toto opatření vzniklo z podnětu některých členů klubu OC CZ,
kterým nebyl umožněn přístup na akci pořádanou ČKS.
12:00 – Dorazila další řádná členka klubu
Počet řádných přítomných členů oprávněných hlasovat: 21
Byl podán návrh na odpuštění úhrady členských příspěvků pro Lukáše Jánského za rok 2014 jako
poděkování za jeho přínos klubu.
Hlasování:
PRO
20

PROTI
0

ZDRŽEL SE
1

Návrh byl schválen.

9. Přechod na nový web
V. Kracíková informovala členy o aktuální situaci webových stránek a přípravě stránek nových.
Stránky by měly být v nejbližší době spuštěny. Stávající stránky postihla tzv. bílá smrt, na stránky
nelze vložit žádné informace, stránky však zůstaly v provozu, protože obsahují veškeré řády a
formuláře, které členové stále využívají.
12:20 – Kandidátka do výboru Radka Kopecká, musela z osobních důvodů předčasně odejít z členské
schůze. Představila se přítomným členům a oznámila, že souhlasí s kandidaturou do výboru.
Počet řádných přítomných členů oprávněných hlasovat: 20

10. Seznámení členů se změnami řádů Obedience CZ
L. Richterová a L. Jánský informovali členy o problematice fixace zadních nohou a vyjádření J.
Kurzbauera a současné presidentky FCI Obedience. Postoj k této problematice není jednotný. Klub se
shodl na fixaci předních NEBO zadních nohou, nikdy NE kombinace v jednom cviku.
Výbor informoval přítomné členy o možnosti získání titulu Klubový obedience šampion. V současné
době je možné získat titul Šampion práce obedience, který se řídí řádem vydaným ČMKU s platností
od 1. 1. 2014. Nový titul Klubový obedience šampion bude dostupný i pro psy bez PP. Byly navrženy 2
varianty podmínek pro získání tohoto titulu.
1/ 3x známka výborná ve třídě OB3 na závodě alespoň od dvou rozhodčích, časově neomezeno, 2
závody musí být klubové, 1 závod neklubový
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
12
7
1
Návrh na udělení titulu za těchto podmínek byl schválen.

2/ 3x známka výborná ve třídě OB3 na závodě alespoň od dvou rozhodčích, časově neomezeno,
závody pouze klubové
O tomto návrhu již hlasováno nebylo z důvodu schválení varianty 1.
Podmínky pro udělení Klubového obedience šampiona budou zaneseny do Soutěžního řádu klubu.
Z. Coufalová informovala členy o zasedání FCI: od 1. 1. 2016 bude platit nový zkušební řád. Do konce
roku 2014 mohou členské státy prostřednictvím svých zástupců předkládat návrhy na úpravy. Další
navrhovanou změnou je vypuštění jednoho skupinového odložení ve třídě OB3, místo tohoto cviku
bude cvik zcela nový.
L. Richterová informovala přítomné členy o další změně, která bude zanesena do Soutěžního řádu –
zkoušky musí být pořadatelem vypsány pro všechny třídy.
Výbor na své schůzi rozhodl o zrušení soutěže Top Team a informoval o této skutečnosti přítomné
členy. Důvodem je hlavně malý zájem ze strany členů klubu o tuto soutěž.
Podmínky pro udělení titulu Obedience šampion v roce 2013 splnila a titul získala Lucie Gabrielová a
pes border collie Trust Your Heart Conalls Joy.

11. Zpráva revizní komise za rok 2013
Z revizní komise nebyl nikdo přítomen, výbor klubu neví o žádné stížnosti, kterou by revizní komise
dostala k šetření.

12. Představení kandidátů na členy výboru
Přítomným členům se představili všichni kandidáti do výboru klubu – K. Másilková, V. Kracíková, L.
Richterová, R. Dacejová, A. Králová, D. Horáčková.

13. Volba členů výboru
Odsouhlasení člena výboru – Kristýny Másilkové
Hlasování:
PRO
PROTI
19
0

ZDRŽEL SE
1

Členství K. Másilkové ve výboru bylo schváleno.
Odsouhlasení člena výboru – Vilemíny Kracíkové
Hlasování:
PRO
PROTI
19
0

ZDRŽEL SE
1

Členství V. Kracíkové ve výboru bylo schváleno.
Odsouhlasení člena výboru – Ladislavy Richterové
Hlasování:
PRO
PROTI
19
0
Členství L. Richterové ve výboru bylo schváleno.

ZDRŽEL SE
1

Odsouhlasení člena výboru – Radky Dacejové
Hlasování:
PRO
PROTI
19
0

ZDRŽEL SE
1

Členství R. Dacejové ve výboru bylo schváleno.
Odsouhlasení člena výboru – Aleny Králové
Hlasování:
PRO
PROTI
19
0

ZDRŽEL SE
1

Členství A. Králové ve výboru bylo schváleno.
Odsouhlasení člena výboru – Daniely Horáčkové
Hlasování:
PRO
PROTI
19
0

ZDRŽEL SE
1

Členství D. Horáčkové ve výboru bylo schváleno.
Odsouhlasení člena výboru – Radomíry Kopecké
Hlasování:
PRO
PROTI
20
0

ZDRŽEL SE
0

Členství R. Kopecké ve výboru bylo schváleno.

14. Představení kandidátů na členy revizní komise
Do revizní komise byli navrženi P. Rohlenová, L. Jánský, Z. Coufalová.

15. Volba revizní komise
Odsouhlasení revizní komise ve složení Petra Rohlenová, Lukáš Jánský, Zuzana Coufalová
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
17
0
3
Revizní komise ve složení P. Rohlenová, L. Jánská a Z. Coufalová byla schválena.

16. Diskuse
L. Jánský se účastnil školení o změnách v Občanském zákoníku a dopadu na klub. Díky podrobným
stanovám klubu dojde pouze ke změně názvu – místo o.s. bude v.s. (veřejný spolek).
Sídlo klubu zůstává nadále na Kladně.
Byl vznesen návrh na změnu cviku Skok přes překážku ve třídě OBZ.
Nové provedení cviku: Psovod na pokyn stewarda odloží psa do polohy vsedě před překážku
(vzdálenost 2 – 4 m před překážkou), obejde překážku a postaví se 2 – 4 m za ní. Na pokyn stewarda

pak psa přivolá tak, aby překážku přeskočil. Cvik končí, když pes překoná překážku, nemusí se tedy
řadit k psovodovi.
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
18
0
2
Byla schválena změnu cviku Skok přes překážku ve třídě OBZ.
Změna nabývá platnost dnem schválení 1. 2. 2014.
Proběhla diskuze ohledně snížení poplatků za zveřejňování neklubových akcí. Poplatky se netýkají
zkoušek a závodů. I nadále budou neoficiální závody, zkoušky nanečisto a semináře zveřejňovány na
klubovém webu za poplatek.

17. Schválení usnesení členské schůze
Usnesení z výroční členské schůze konané 1. 2. 2014 v Praze:
Členská schůze schválila sčítací komisi.
Členská schůze schválila program schůze.
Členská schůze schválila rozpočet na reprezentaci pro rok 2014 a odměny za mimořádný výkon na
MS 2014.
Členská schůze schválila proplácení nákladů na cestu a ubytování pro team leadra.
Členská schůze byla seznámena s výsledky sportovní činnosti za rok 2013.
Členská schůze vzala na vědom plán akcí pro rok 2014.
Členská schůze vzala na vědomí změnu termínu pro MČR.
Členská schůze vzala na vědomí finanční zprávu za rok 2013.
Členská schůze vzala na vědomí finanční rozpočet na rok 2014.
Členská schůze vzala na vědomí vystavování potvrzení o úhradě členství v Klubu Obedience CZ.
Členská schůze schválila zproštění člena Lukáše Jánského od placení členských příspěvků za 2014.
Členská schůze vzala na vědomí informace o aktuálním stavu webu a přípravě webu nového.
Členská schůze vzala na vědomí problematiku fixace zadních nohou při cviku ovladatelnost na dálku.
Členská schůze schválila podmínky pro získání titulu Klubový obedience šampion.
Členská schůze vzala na vědomí zprávu ze zasedání komise FCI obedience.
Členská schůze schválila nový výbor ve složení Másilková, Kracíková, Richterová, Kopecká, Dacejová,
Králová, Horáčková.
Členská schůze schválila revizní komisy ve složení Jánský, Rohlenová, Coufalová.
Členská schůze vzala na vědomí informace o změnách občanského zákoníku a jeho dopadu na Klub
Obedience CZ.
Členská schůze schválila úpravu cviku Skok přes překážku ve třídě OBZ.
Členská schůze neschválila změnu poplatku za zveřejnění neklubových akcí na webu klubu (vyjma
zkoušek a závodů).
Členská schůze vzala na vědomí informaci o úpravě soutěžního řádu, zkoušky musí být otevřeny pro
všechny třídy.
Členská schůze vzala na vědomí zrušení soutěže Top Teamu.
Členská schůze schválila usnesení členské schůze.
Toto usnesení odsouhlasilo všech 20 přítomných řádných členů oprávněných hlasovat.

Zapsala: R. Dacejová
Zápis ověřili: K. Másilková, V. Kracíková, L. Richterová, R. Kopecká, A. Králová, D. Horáčková

