Zápis z jednání výboru Obedience CZ o. s.
ze dne 2. 1. 2012, Praha 8
Přítomni členové výboru: Radka Kopecká, Zuzana Coufalová, Kristýna Másilková
Nepřítomen člen výboru: Radek Böhme (bez omluvy)
Přítomna revizní komise: Radka Dacejová, Jana Salabová
Přizván člen klubu: Lukáš Jánský (člen klubu)

Záznam z této schůze zapsala Kristýna Másilková. Záznam bude zveřejněn na webových stránkách
www.obedience.cz a poslán e-mailem všem členům klubu.
Výbor projednal tyto body:
1) Výbor klubu
Během listopadu a prosince 2011 rezignovali postupně tito členové výboru: Klára Reinischová,
Dana Valešová, Marie Vágenknechtová a předsedkyně Lucie Vetterlová. Radek Böhme se zbylými
členy výboru nekomunikuje. Výbor jmenoval náhradním členem výboru Kristýnu Másilkovou od
15. 12. 2011.
Výbor zvolený v listopadu 2010 neplnil své závazky, stále jsou resty vyplývající z obou zápisů
výboru. Téměř nikdy nereagoval na dotazy členů klubu e-mailem ani diskusí na klubových
stránkách. Podklady podány k prověření revizní komisi, která s výsledky šetření seznámí členy
klubu na schůzi.
Svou kandidaturu do výboru poslali zatím tito členové klubu: Lukáš Jánský, Vilemína Kracíková,
Radka Dacejová, která zároveň bude rezignovat na funkci v revizní komisi

2) Rezignace člena výboru Radka Böhme
Členové výboru klubu mezi sebou komunikují především e-mailem. Po rezignacích čtyř členů
výboru (viz bod 1) bylo potřeba rychle projednat důležité kroky, aby nebyl ohrožen chod OC.
Radek Böhme na tuto diskusi výboru reagoval pouze jednou a to dne 15. 12. 2012, kde mimo
jiné uvedl:
„Z výboru samozřejmě odstoupím, ale až po projednání mnou navrženého bodu na členské
schůzi. Přes týden mi trvalo ho dostat do programu, tak mi přijde škoda si to nechat ujít. Na
výborovou schůzi se dostavím pouze pokud mi bude vyhovovat termín.“
Následně již nekomunikoval, přestože na jeho e-mailovou adresu byly posílány veškeré
informace.

3) Web klubu www.obedience.cz
a) Je nepřípustné, aby se v budoucnu opakovala situace ze září 2011, kdy na základě nezaplacení
faktury za hosting i po urgencích ze strany poskytovatele, byl nefunkční klubový web, který
je zdrojem důležitých informací a slouží ke komunikaci se členy klubu.
b) Současná struktura webu je vhodná pouze pro jednoho administrátora, bylo navrženo
zjednodušení a následně možná administrace všemi členy výboru. Náklady na nový redakční
systém jsou cca 20.000,-. Bude projednáno na členské schůzi členskou základnou.
c) Web je potřeba „uklidit“, některé sekce jsou nepřehledné, jsou zde neaktuální Novinky, apod.
Administrátor webu Dana Valešová rezignovala. Web zaktualizuje nový výbor a pověřený
člen.

4) Zkušební řád (ZŘ)
a) Výbor provedl kontrolu současného ZŘ a Pravidel pro soutěžící i pořadatele je současná
situace velmi nepřehledná, jelikož zveřejněné platné řády nejsou v souladu s dodatky a
obsahují nerelevantní informace. Řády do 31. 1. 2012 zreviduje a opraví Kristýna Másilková.
b) OC přijme Mezinárodní zkušební řád FCI, který je v některých zemích platný od 1. 1. 2012.
Platnost nového řádu v ČR bude od 1. 7. 2012.
c) OC bude mít vlastní třídu OB-Z, jejíž absolvování a splnění na jakoukoli známku bude povinné
pro všechny soutěžící. Výbor odsouhlasil novou podobu zkoušky OB-Z.
d) Nové znění ZŘ včetně OB-Z připraví Zuzana Coufalová do 12. 1. 2012.
e) Zuzana Coufalová zjistí možnost zajištění školení prezidentem FCI Johannem Kurzbauerem
v březnu nebo dubnu 2012. Toto školení bude povinné pro všechny rozhodčí a stewardy.
f) Během dubna, května a června 2012 proběhnou v různých místech ČR troje „ZKOUŠKY
NANEČISTO“ dle nového ZŘ. Každý rozhodčí, steward a instruktor se bude muset zúčastnit
alespoň jedněch těchto zkoušek.
g) Od 1. 7. 2012 bude možný přestup do vyšší třídy (OB1 do OB2, z OB2 do OB3) pouze na
základě zkoušky splněné na známku výborně. Tzn. tým, který splní např. 28. 6. 2012 zkoušku
OB1 na výborně, může po 1. 7. 2012 nastoupit do třídy OB2. Pokud však tuto zkoušku splní
pouze na velmi dobře nebo dobře, musí i nadále soutěžit v OB1. S příchodem nového
zkušebního řádu samozřejmě platí již vykonané zkoušky.
h) Úprava podmínek uspořádání oficiální akce:
K žádosti o delegaci rozhodčích a stewardů na akci bude organizátorem připojen souhlas s
následujícími podmínkami.
Organizátor akce zašle 3 dny před konáním akce pověřenému členovi výboru (jméno a
kontakt bude doplněno po členské schůzi) a delegovanému rozhodčímu (rozhodčím)
startovní listinu.
Za konanou
akci budou odváděny poplatky v této výši: 20 Kč za každého člena Klubu Obedience, který
uhradil startovné bez ohledu na to, zda se akce zúčastnil a 100 Kč za každého platícího
nečlena klubu obedience který uhradil startovné bez ohledu na to, zda se akce zúčastnil.
Řádně vyplněná Výsledková listina, která je ke stažení na klubovém webu musí být do 5
pracovních dní poslána pověřenému členovi výboru (jméno a kontakt bude doplněno po
členské schůzi) a zároveň předsedovi. Částku stanovenou na základě Výsledkové listiny
převede organizátor akce do 5 10 pracovních dní od konání akce na účet OC. Pokud tak
nebude učiněno, bude organizátorovi akce uložena sankce ve výši dvojnásobku původního
poplatku. Pokud tato sankce nebude do jednoho kalendářního měsíce od jejího uložení
uhrazena, nebudou další akce tohoto organizátora uznány za oficiální akce, tzn. nebudou
klubem delegováni rozhodčí, a zkoušky na takovéto akci složené nebudou týmům oficiálně

uznány. Nebude-li do jednoho kalendářního měsíce pověřeným členům klubu doručena
Výsledková listina nebo nebude-li obsahovat všechny náležitosti (viz vzor na klubovém webu
v sekci Domkumenty), budou výsledky této soutěže anulovány. Dále nebudou další akce
tohoto organizátora uznány za oficiální akce, tzn. nebudou klubem delegováni rozhodčí a
zkoušky na takovéto akci složené nebudou týmům oficiálně uznány.

5) MS 2011
Výbor zjistil nesrovnalost ve financování reprezentace MS 2011. V zápisu výborové schůze
ze dne 14. 5. 2011 je uvedeno toto:
MS Francie 2011
•
•
•

Na MS odjíždějí 4 reprezentační týmy (Hana Grundmannová, Lucia Stemmerová, Lada
Richterová, Dana Valešová) + teamleader (Lucie Vetterlová)
Na 1 osobu klub přispěje celkem 3000 Kč (ubytování + doprava)
Klub zajistí nové reprezentační soupravy pro celou výpravu

Ze zápisu vyplývá, že výbor odsouhlasil každému reprezentantovi poukázání příspěvku ve výši
3000 Kč. Zápis dále ukládá zajistit nové reprezentační dresy, o financování dresů klubem se
však zápis nezmiňuje. Dle pokladníka Radky Kopecké byl zaplacen každému reprezentantovi
MS příspěvek na ubytování, startovné a reprezentační dres.
Revizní komise tento bod prověří u teamleadera a rezignující předsedkyně Lucie Vetterlové,
která je za všechny body spojené s reprezentací MS odpovědná.
ČKS poskytl dotaci ve výši 5000 Kč.

6) Vyslanec ČR v FCI za obedience
FCI uznalo Zuzanu Coufalovou jako delegáta ČR obedience bez volebního mandátu. Zuzana
Coufalová zjistí do 31.1.2012 možné dotace na náklady spojené s touto pozicí (školení, apod.)

7) MS obedience Salzburg 17. – 20. 5. 2012
Teamleader: Radka Kopecká
Radka Kopecká do 31.1.2012 podá žádost o dotace na ČKS.
Nominační podmínky:
Týmy mají možnost účastnit se celkem 5 kvalifikačních závodů v ČR. Dále se mohou
započítávat body ze závodu v Rakousku, který se koná 24. a 25. 3. 2012 v Münchendorfu,
pokud bude přístupný závodníkům z jiných zemí (prověřuje Z. Coufalová).

Budou započítány dva nejlepší výsledky daného týmu z těchto závodů a minimální hodnota
součtu pro kvalifikaci je 450 b.
Na MS bude v roce 2012 Klubem Obedience CZ vysláno 5 týmů s nejvyšším počtem bodů,
které splní kvalifikační podmínky. V případě nerozhodného počtu bodů u více týmů, bude
rozhodovat celková úspěšnost daného týmu v rámci ostatních soutěží.
Výbor klubu má možnost dle svého uvážení udělit tzv. „divokou kartu“. Tým, který tuto kartu
získá, bude na MS vyslán společně s kvalifikovanými týmy.
Kvalifikační závody pro MS 2012:
- MČR Obedience 2011 Praha
- 7.1.2012 Brno při NVP
- 4. 2. 2012 Brno při MVP
- 7. 4. 2012 Dvůr Králové nad Labem
- 8. 4. 2012 Dvůr Králové nad Labem
Příspěvek na jednoho reprezentanta bude ve výši 1000,- Kč na dopravu a ubytování a 1000,- Kč
na oblečení. V případě, že tým již oblečení má z MS 2011, obdrží 2000,- Kč na dopravu a
ubytování. Snížení příspěvku je dáno nižšími náklady oproti minulým letům, kdy bylo MS ve
vzdálenějších zemích.
Tým, který splní kvalifikační podmínky a tým, který chce využít možnosti „divoké karty“ pošle do
10. 4. 2012 na e-mail teamleadera potřebné podklady (kopie Výkonnostní knížky, PP). Výbor do
13. 4. 2012 zveřejní jména reprezentantů.
Do 15. 4. 2012 je nutné zaslat přihlášky.
Žádost o „divokou kartu“ je nutné poslat nejpozději do 10. 4. 2012. Obsahem žádosti musí být
doklad o soutěžních výsledcích za rok 2011 a 2012 a kopie PP.

8) Sponzoři
Klub neměl v roce 2011 generálního sponzora.
a) Na rok 2012 je zajištěno sponzorství MEVET s.r.o. – propagace pomocí oblečení a
moderování na klubových akcích. 10000,- Kč je na první pololetí a dalších 20000,- Kč
obdrží klub na pořádání MČR. Zajišťuje Radka Kopecká a Kristýna Másilková.
b) Sponzoring Rebel Dog zajistí K. Másilková.
c) Sponzoring ANF zajišťuje Z. Coufalová.
Je nutné sponzory propagovat pomocí fotografií v článcích, na klubovém webu. Do 31. 1.
2012 je potřeba zaktualizovat sekce Sponzoři a podporují nás, stejně jako bannery na
www.obedience.cz.

9) MČR 2012
Venkovní prostory nejsou vhodné pro pořádání vrcholné akce sezony MČR, především malá a
společenská plemena jsou handicapovaná a klub se snaží propagovat obedience jako sport
„pro každého“. K.Másilková zajistí jednání s ČKS o možnosti konání při MVP, případně klub
zajistí jiné vhodné prostory v termínu, který se nebude krýt se žádnou jinou větší
kynologickou akcí. Termín zůstává v období říjen, listopad.
Nominační podmínky MČR 2012:
OB1 – zkouška na výborně nebo velmi dobře
OB2 – zkouška na výborně nebo velmi dobře
OB3 – splněná zkouška

10) Statistiky
Chybí statistika a souhrn výsledků za funkční období nového výboru. Odpovědnou osobou je
rezignující předsedkyně Lucie Vetterlová.

11) Jarní závod Praha – výsledky
Dosud nebyla dořešena absence výsledků z dvoudenního Jarního závodu v Praze pořádaného
klubem OC. Bývalé vedení klubu bylo několikrát dotazováno, kde výsledky jsou, bohužel bez
odezvy. Účastníci závodu budou požádáni, aby dodali doklad o úspěšně vykonané zkoušce,
v opačném případě budou výsledky anulovány. Závod zajišťovala Klára Reinischová, která dle
Pravidel měla doložit konání závodu soupiskou výsledků podepsanou rozhodčím. Vzhledem
k tomu, že tento dokument dosud nedodala, nesmí v roce 2012 pořádat oficiální soutěže
obedience.

12) Diskuse na webu www.obedience.cz
Diskuse je pod hlavičkou klubu, je nutné, aby pověřený člen výboru zajišťoval včasné
odpovědi na dotazy. Tento člen „mluvčí“ bude jmenován po volební členské schůzi.

13) Dodatečné uhrazení členských příspěvků za rok 2011 rezignujícími členy klubu
Výbor rozhodl, že rezignující členové klubu Lucie Vetterlová, Dana Valešová, Radek Böhme a
Klára Reinischová budou vyzváni, aby zaplatili členské příspěvky za rok 2011 především
proto, že nedostáli slibům, které dali během volební schůze v listopadu 2010, dále že neplnili
body, na kterých se během výborových schůzí dohodli.

14) Nevyplněné Výkonnostní knížky (VK)
Vzhledem k tomu, že nejsou ojedinělé případy, kdy soutěžící nemá vyplněnou 1. stránku VK,
budou rozhodčí vyzváni, aby VK při zapisování výsledků kontrolovali.

15) Výhody pro členy klubu
Je nutné zvýhodňovat členy klubu. Tzn. všechny oficiální soutěže (klubové i klubem
nepořádané) musí být pro členy klubu levnější! Dále musí být členové klubu o důležitých
akcích, změnách apod. informováni e-mailem. Zápisy z výborových schůzí jsou rovněž
posílány elektronicky.

16) Klubový účet
Vzhledem k vysokým bankovním poplatkům za příchozí a odchozí transakce u České
spořitelny se výbor klubu rozhodl změnit banku. Nový účet bude zřízen do 31. 1. 2012 po
členské schůzi u FIO banky, která nabízí tzv. transparentní účet. Kromě toho, že jsou příchozí
a odchozí platby bez poplatků, tak jsou transakce na účtu veřejně přístupné na stránkách
banky. Každý člen tak se bude moci podívat, zda zaplatil za přihlášku, členství v klubu apod.,
ale zároveň, jak výbor klubu hospodaří v průběhu volebního období s finančními prostředky
členů klubu.

Zapsala: Kristýna Másilková
Zápis ověřili: Radka Kopecká, Zuzana Coufalová

