
Zápis z jednání Členské schůze klubu Obedience CZ o. s. 

ze dne 2. 5. 2008 konané ve Dvoře Králové nad Labem 

 
Přítomni členové výboru: K. Másilková, Ing. Jiří Bíbrdlík, L. Jánský, J. Ježková 

Nepřítomni členové výboru: I. Kocifajová (omluvena) 

Záznam z této schůze zapsala Jana Ježková. Záznam bude zveřejněn na webových stránkách 

www.obedience.cz. 

Před zahájením schůze se všichni zúčastnění řádní členové klubu Obedience CZ o. s. (dále jen OC CZ) 

podepsali do připraveného seznamu účastníků členské schůze.  

Počet přítomných řádných členů OC CZ: 24 

Počet řádných členů oprávněných hlasovat: 23 

Schůzi zahájila a vedla předsedkyně klubu Kristýna Másilková, která přítomné seznámila s programem 

členské schůze OC CZ: 

 Zahájení 
 Volba sčítací komise 
 Změna stanov  
 Schválení nových členů výboru a čestných členů klubu 
 Schválení klubových předpisů „Pravidla posuzování“ a „Soutěžní řád“  
 Schválení změny výše členských poplatků na rok 2009 
 Zpráva o činnosti a hospodaření a plán činnosti OC CZ 
 Důležité otázky problematiky klubu 
 Diskuze 
 Usnesení 
 Závěr 

1-2) Zahájení členské schůze OC CZ, volba sčítací komise a zapisovatele. 

Po zahájení schůze v 16:30 hod. byli přítomní členové seznámeni s programem členské schůze OC CZ 
a byla provedena volba sčítací komise a zapisovatele: 

Sčítací komise: Rohlenová Petra, Bečková Milena, Koubková Sabina 

pro proti zdržel se 

23 0 0 

Složení komise bylo schváleno jednohlasně. 

Zapisovatel: Jana Ježková 

pro proti zdržel se 

23 0 0 

Volba zapisovatele byla schválena jednohlasně. 

http://www.obedience.cz/


3) Změna stanov 

Výbor OC CZ navrhuje vypustit přesnou výši částky členských příspěvků ze stanov, protože se může 
často měnit, dále je třeba ve stanovách změnit doménu www.obedience.ic.cz na doménu novou – 
www.obedience.cz. 

Hlasování: 

pro proti zdržel se 

23 0 0 

Změna stanov byla jednohlasně schválena. 

4) Schválení nových členů výboru a čestných členů klubu 

Výbor OC CZ navrhuje udělit čestné členství Petře Florschuetz. 

Hlasování:  

pro proti zdržel se 

23 0 0 

Čestné členství Petry Florschuetz bylo jednohlasně schváleno. 

Výbor OC CZ navrhuje udělit čestné členství Anně Schönenberger. 

Hlasování:  

pro proti zdržel se 

23 0 0 

Čestné členství Anny Schönenberger bylo jednohlasně schváleno. 

Odsouhlasení nového člena výboru - L. Jánského (správce sportovní činnosti).  

Hlasování:  

pro proti zdržel se 

23 0 0 

Členství L. Jánského ve výboru bylo jednohlasně schváleno. 

Odsouhlasení nového člena výboru – J. Ježkové (správce webových stránek).  

Hlasování:  

pro proti zdržel se 

22 0 1 

Členství J. Ježkové ve výboru bylo schváleno. 

http://www.obedience.ic.cz/
http://www.obedience.cz/


Odsouhlasení nové funkce J. Bíbrdlíka  (místopředseda). 

Hlasování:  

pro proti zdržel se 

23 0 0 

Změna funkce J. Bíbrdlíka ve výboru byla jednohlasně schválena. 

5) Schválení klubových předpisů „Pravidla posuzování“ a „Soutěžní řád“  

Schválení předpisu „Pravidla posuzování“ 

pro proti zdržel se 

23 0 0 

Předpis byl schválen jednohlasně. 

Schválení předpisu „Soutěžní řád“ 

pro proti zdržel se 

23 0 0 

Předpis byl schválen jednohlasně. 

6) Schválení změny výše členských poplatků na rok 2009 

Výbor OC CZ navrhuje, aby byly veškeré informace o dění klubu rozesílány členům klubu e-mailem. 
Pro zájemce, kteří chtějí informace o dění posílat poštou, budou členské poplatky o 100Kč vyšší. 

Hlasování: 

pro proti zdržel se 

23 0 0 

Návrh byl schválen jednohlasně. 

Výbor OC CZ dále navrhuje změnu členských poplatků na rok 2009: 

  400Kč řádný člen  - dospělý  
  200Kč mládež do 15 let 
  200Kč rodinný příslušník  
  +100Kč zápisné noví členové 
 

Hlasování: 

pro proti zdržel se 

23 0 0 

Změna výše členských poplatků byla schválena jednohlasně. 



7) Zpráva o činnosti a hospodaření a plán činnosti OC CZ 

Předsedkyně klubu K. Másilková spolu s L. Jánským přednesli zprávu o činnosti a plán činnosti OC CZ. 

Byla zhodnocena dosavadní činnost klubu: 

 Klub OC CZ je zastřešen pod ČKS. 

 Klub uspořádal několik seminářů se zahraničními lektory. 

 Byl zhodnocen přínos veřejných tréninků a veřejných vystoupení (MVP Praha 2008, Psí den 
2007 a 2008). 

 Klub uspořádal školení rozhodčí a stewardů. Teoretickou zkoušku úspěšně složilo a do 
druhého kola prošlo 15 adeptů na rozhodčí. Podmínky pro udělení licence stewarda splnilo 
20 adeptů. 

 Klub pořádal 2 neoficiální závody v Kladně a historicky první oficiální soutěž ve Dvoře Králové 
n. L., kterou posuzoval pan Johann Kurzbauer z Rakouska, prezident komise FCI obedience. 

 Týmy z ČR se zúčastnili soutěže v Rakouském Pottendorfu. Zkoušku GH1 úspěšně složilo 5 ze 
7 týmů. 

 Zpráva o hospodaření klubu – stav finančních prostředků k 30. 4. 2008: 
Bankovní účet: 40.855,74 Kč 
Hotovost: 3000 Kč 
Klub má dále v majetku překážky, aporty a jiné pomůcky.  

 Klub má k 30. 4. 2008 77 řádných členů. 

 Generálním sponzorem OC CZ je firma Mevet a značky Biomill a Frontline.  

Plány:  

 Vytvoření podmínek pro možnost pořádání soutěží jinými subjekty než OC (pronájem 
nákladných pomůcek, sestaven Soutěžní řád, atd.). 

 Uspořádání  MR ČR 2008. 

 Vytvoření databáze instruktorů obedience na základě „Pravidla posuzování“ 

 Určit složení týmu, který nás bude reprezentovat na MS 2009 – Bratislava. 

 Každoročně přeškolovat a vzdělávat rozhodčí obedience. 

 Další rozvoj a propagace obedience v ČR 

8) Důležité otázky problematiky klubu 

 Apel na členy o spolupráci a samostatné pořádání otevřených tréninků a soutěží. 

 Byly zprovozněny on-line přihlášky na akce pořádané klubem, platby se musí provádět 
současně s posíláním přihlášek a to výhradně na účet klubu OC CZ.  

 Výbor OC CZ žádá členy o pomoc při shánění sponzorů -  nejlépe chovatelské potřeby a 
podobně.  

 Výbor OC CZ žádá členy o pomoc při shánění vhodných objektů pro pořádání obedience akcí, 
zejména vytápěných prostor na akce zima 2008/2009. 

 Místo a datum pro pořádání volební členské schůze 2009 – výbor ocení návrhy z řad členů. 

 Do 1. 2. 2009 nutno předložit návrhy na případnou změnu členů výbor. 

 MR 15. - 16. 11. 2008 při MVP Praha  - pomoc z řad členů vítána (sponzoři, pomocníci).  

 MS 2009 Bratislava 8. - 11. 11. 2009 – koncepce reprezentace ČR - návrh podmínek z řad 
členů vítán. ČR může vyslat 6 týmů, podmínkou je složení zkoušky OB3. 



 Budou vystaveny průkazy instruktorů, které budou mít platnost od 1. 6. 2008. Podmínku 
účasti na jedné akci Obedience CZ jako pomocník bez nároku na honorář je nutné splnit do 
konce roku. 

9) Diskuze 

 P. Rohlenová vznesla dotaz na vydávání členských známek ČKS zdarma. P. Sobotková navrhla 
zjistit podmínky kolektivní smlouvy s ČKS. Zjistí K. Másilková.  

 S. Koubková vznesla dotaz ohledně pořádání MR 2008. Rozložení tříd do jednotlivých dnů 
není dosud známo, bude záležet na obsazenosti jednotlivých tříd. 

 H. Mösnerová poděkovala za uspořádání akce Prodloužený víkend s Obedience. 

 M. Fuglevičová upozornila na možnost pořádání akcí v Ostravě a Opavě. 

10 – 11) Usnesení a závěr 

Členská schůze OC CZ byla za účasti 24 řádných členů OC CZ ukončena usnesením: 

Usnesení z Členské schůze konané dne 2. 5. 2008 ve Dvoře Králové nad Labem: 
Členská schůze ukládá výboru OC CZ, aby realizoval veškerá usnesení Členské schůze v souladu 
s výsledky hlasování. 
Schůze proběhla podle platných předpisů, výše přijaté body byly řádně projednány a odhlasovány a 
jsou platné do dalšího období. 
 
Toto usnesení odsouhlasilo všech 23 přítomných řádných členů oprávněných hlasovat. 

Zapsala: Jana Ježková v. r., ve Dvoře Králové n. L. dne 2. 5. 2008 

Zápis ověřili: K. Másilková, J. Bíbrdlík, L. Jánský 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


