
Klub Obedience CZ, z.s. 

Výbor / Zápisy z jednání výboru 

2. schůze výboru 

 

Klub Obedience CZ, z.s. IČ:  270 57 674   e-mail: info@obedience.cz 

Varnsdorfská 339/1, 190 00 Praha 9 - Střížkov  DIČ:  CZ 270 57 674   web: www.obedience.cz 

2. Schůze výboru KO CZ  - zápis z jednání 
Datum: 05.01.2023  

Kde: on-line prostřednictvím Google Meet  

Přítomni: Kracíková, Richterová, Krátká, Musilová, Křivohlavá, Koubková, Pöchmannová, Smolková, 

Ružová 

Pprogram: 

1) Orgnizační záležitosti 

2) KZ Ostrava 

3) Dotace pro členy 

4) Revize webu 

5) Přihlašování na závod – cizinci 

6) MČR 2023 

7) Termíny CACT / CACIOB  

8) Seminář RO v Tachyonu 

9) Spolkový rejstřík 

10) Datová schránka 

1) Organizační  

Členky výboru se dohodly na postupné organizaci činnosti výboru, na předání podkladů k funkcím. 

VK-RO – dosud vystavuje V. Kracíková, předá k další činnosti B. Smolkové (včetně razítka a info 

k žádostem), vzhledem k množství žádostí bude rovnou zajištěn další (již třetí) dotisk. S. Koubková 

informovala o případném novém sponzorovi tisku, kontakt předán – vyřizuje dále V. Kracíková. 

Razítka – novým členům výboru budou zajištěna klubová razítka, dále kulaté razítko pro jednatele. 

Zajistí si každý sám dle vzoru. 

E-maily -  V. Kracíková předložila seznam aktivovaných schránek, a členové výboru se dohodly na 

zřízení nových a zrušení „mrtvých“ schránek: 

vykon@obedience.cz – pro komunikaci ohledně Klubových šampionátů a Výkonnostních odznaků 

(spravovat bude A. Křivohlavá) 

prestup@obedience.cz – pro přestupy do vyšších tříd obedience (spravovat budou D. Ružová, A. 

Musilová, L. Richterová, A. Křivohlavá) 

rally-akce@obedience.cz – pro správu akcí rally (spravovat bude M. Pöchmannová) 

rally-vk@obedience.cz – pro komunikaci ohledně výkonnostních knížek RO (spravovat bude B. 

Smolková) 

rally-rozhodci@obedience.cz – agenda rozhodčích RO (spravovat bude S. Koubková) 
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2) KZ Ostrava – návrh zahraničního rozhodčího je M. Nemchenko, delegaci vyžádá V. Kracíková, druhý 

rozhodčí je v jednání. Výbor požaduje dodržení pravidla dvou rozhodčích (zahraniční + český), kteří KZ 

ještě neposuzovali, neboť se nejedná o koncepci dvoudenního závodu, jakým byl Tachyon. Stewardi 

Smolková, Musilová. Závod OB3 bude doplněn klubovými zkouškami. Zadat do termínového 

kalendáře – ihned. Zajistí: pověřená osoba K. Barošová 

3) Dotace pro členy klubu – výbor v tuto chvíli schválil 3 akce Obedience a 1 Rally Obedience, na které 

je možné žádat dotace. J. Krátká vytvořila formulář žádosti, přes který je možné o čerpání dle předem 

stanovených podmínek žádat. Zveřejněno na webu klubu. Výbor J. Krátké děkuje. 

4) Revize webu – výbor pracuje aktuálně na revizi webových stránek a jejich obsahu, probíhá kontrola 

klubových dokumentů. Zjištěno, že nedošlo k aktualizaci dokumentu s podmínkami pro mezinárodní 

rozhodčí; diskutováno bylo v roce 2018. Výbor zjedná nápravu a tento dokument bude po letošní 

revizi aktualizován na webu. Zajišťuje: všichni průběžně 

5)  D. Ružová zpracuje návod pro přihlašování na akce pro cizince. 

6) M ČR 2023 – V. Kracíková informovala o předběžně domluvené rozhodčí ze Švédska – Martha 

Landen. Shodou okolností bude i jednou z rozhodčích, které budou posuzovat letošní MS. 

7) Termíny CACT akcí i žádost o CACIOB byly odeslány na ČKS / ČMKU v prvním lednovém týdnu. 

Zajistila: V. Kracíková 

8) Seminář RO v Tachyonu – výborová sekce RO spolu s předsedkyní a zahraniční rozhodčí pracuje 

intenzivně na propozicích, harmonogramu a přihlášce. Zveřejnit a spustit přihlašování nejpozději do 

10.1.2023. Seminář bude veden v německém, případně anglickém jazyce, překlad do češtiny bude 

zajištěn. 

9) Spolkový rejstřík – V. Kracíková připravila návrh změn a rozeslala všem nově zvoleným členům 

výboru i KRK formuláře čestného prohlášení, které je třeba ověřeně podepsat a přiložit spolu s 

dalšími dokumenty k návrhu změn.  Zajišťuje V. Kracíková 

10) Datová schránka – od 1.1.2023 vznikla zákonná povinnost i pro spolky mít zřízenou datovou 

schránku. Zajistí V. Kracíková 

11) ZŘ RO – probíhá kontrola znění národního řádu. Využíváno je porovnání s řády okolních států. 

Přikloněno bude k novým trendům a budou zařazeny nové karty. Výbor upozorňuje, že pracuje 

v etapách –  nejprve obecná část, a následně karty RO-Z, RO1, RO2 a RO3. Obecná část by měla být 

do 10.1.2023 zrevidována a dána k dispozici. Předpokládá se, že nejasnosti budou diskutovány 

v rámci plánovaného semináře. Zpracovávájí: M. Pöchmannová, S. Koubková, B. Smolková a V. 

Kracíková 

Zapsala: Kracíková 

Zápis ověřen: všemi členkami výboru 
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