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

ze dne 28. 2. 2009 konané v Kladně 

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

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

www.obedience.cz a zaslán všem členům na jejich e-mailové adresy. 

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: 18 

Počet řádných členů oprávněných hlasovat: 18 

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

členské schůze OC CZ: 

 Zahájení 
 Volba sčítací a mandátové komise, návrhové komise a zapisovatele 
 Shrnutí akcí za rok 2008 
 Plán akcí pro rok 2009 
 Seznámení členů se změnami řádů Obedience 
 Hospodaření klubu 
 Členská základna 
 Důležité otázky problematiky klubu 
 Změna stanov  
 Představení kandidátů do výboru 
 Volby členů do výboru a revizní komise 
 Diskuze 
 Usnesení 
 Závěr 

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

Po zahájení schůze v 10:30 hod. byli přítomní členové seznámeni s programem členské schůze OC CZ 
a byla provedena volba sčítací komise a zapisovatele: 

Sčítací a mandátová komise: Eva Beránková, Petra Rohlenová, Martina Svobodová 

pro proti zdržel se 

15 0 3 

Složení komise bylo schváleno. 

Návrhová komise: Lukáš Jánský, Jana Ježková, Kristýna Másilková 

pro proti zdržel se 

15 0 3 

http://www.obedience.cz/


Složení komise bylo schváleno. 

Zapisovatel: Jana Ježková 

pro proti zdržel se 

17 0 1 

Volba zapisovatele byla schválena. 

3) Shrnutí akcí za rok 2008 

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

Během roku 2008 proběhlo 10 soutěží (závodů a zkoušek) a klub pořádal historicky první 
Mistrovství ČR v Obedience.  Konalo se několik seminářů se zahraničními lektory (Petra Florschuetz 
(A), Katja Tamminen (FIN), Anna Schönenberger (CH)), tréninků a zkoušek na nečisto. Týmy z ČR se 
zúčastnily soutěže v Rakouském Pottendorfu. Zkoušku GH1 úspěšně složilo 5 ze 7 týmů. 
Klub uspořádal školení rozhodčí a stewardů pod vedením Johanna Kurzbauera, prezidenta komise FCI 

Obedience. Teoretickou zkoušku úspěšně složilo a do druhého kola prošlo 15 adeptů na rozhodčí. 

Podmínky pro udělení licence stewarda splnilo 20 adeptů. Praktické hospitace proběhly ve Dvoře 

Králové při prvním oficiálním závodě a další školení proběhlo 23. 11. ve Vískách u Letovic, kde byl 

doškolen jeden nový rozhodčí – Kristýna Másilková. Rozhodčí musí do konce roku absolvovat jeden 

závod a jednu zkoušku ve třídách OBZ a OB1, není nutné splnit limit zkoušky. V budoucnu budou 

muset rozhodčí složit OB3  – nároky budou zvyšovány postupně, aby byl dostatek rozhodčích. 

Školení instruktorů proběhlo ve Dvoře Králové 4. 5. 2008 a ve Velké Dobré 1. – 2. 11. 2008. 

Momentálně máme 13 rozhodčích a 11 stewardů v aktivní činnosti. Některým rozhodčím a 

stewardům byla licence zrušena na vlastní žádost, jiní nezaplatili členské příspěvky či neabsolvovali 

druhé kolo zkoušek. Celkový počet instruktorů je 30 a jsou rozděleni do 3. skupin podle aktivity: 

 Aktivní – soustavně se vzdělávají a pravidelně pořádají tréninky Obedience (16 instruktorů) 

 Pasivní – pravidelně se vzdělávají, ale tréninky pro veřejnost zatím nepořádají (9 instruktorů) 

 Neaktivní - prošli úvodním školením, ale dál se nevzdělávají, kurzy zatím nepořádají (5 
instruktorů) 
 

Seznam rozhodčích, stewardů a instruktorů je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
Na webových stránkách budou uvedeny jen ty kurzy a semináře Obedience, které budou 

vedeny oficiálně proškolenými instruktory. 

4) Plán akcí pro rok 2009 

 7. 2. 2009 – proběhly závody při mezinárodní výstavě Duo CACIB Brno v kruhu pro závěrečné 
soutěže. Za organizaci klub děkuje Marii Vágenknechtové. Organizátoři MVP přislíbili tyto 
prostory i v roce 2010 pro výběrový závod na MS 2010, bude zajištěna odpovídající 
propagace (v katalogu) a ozvučení.  

 22. 2. 2009 – proběhly závody a zkoušky nanečisto v jezdecké hale ZOOparku Chomutov. 
Závod byl výběrový na MS 2009. Jezdecká hala je vhodnou alternativou pro pořádání závodů, 
povrch je však pro některé psy náročnější (zvedání aportů z písku apod.). 

 21. -23.3. 2009 - jarní seminář s Petrou Florschuetz v Praze. 



 18. – 19. 4. 2009 – Biomill a Frontline Víkend ve Dvoře Králové – závod jednotlivců i družstev, 
kapacita závodu jednotlivců je již naplněna. 

 3. 5. 2009 – závod při MVP Praha – poslední výběrový závod na MS, otevřena pouze třída 
OB3, pokud nebude kapacita naplněna, otevře se i třída OB2. 

 8. – 10. 5. 2009 – MS Obedience belgických ovčáků, Roudnice nad Labem – na této akci klub 
OC CZ pouze pomáhá, ale není organizátorem. 

 6. 6. 2009 – Zkoušky – Česká Třebová 

 6. – 7. 6. 2009 - Joop de Reus Memorial Cup 2009 - všem adeptům na reprezentanty MS 2009 
v Bratislavě doporučujeme zúčastnit se tohoto CACIOB závodu. 

 8. – 13. /14. 6. 2009 – seminář s Katjou Tamminen – pro pokročilé psovody, místo konání 
zatím není známé, jedná se o areálu „Poslův Mlýn“ v Doksech. Seminář proběhne v AJ, 
skupinky budou sestavovány tak, aby v každé byl minimálně jeden anglicky mluvící, kterému 
ti, co budou potřebovat tlumočení, přispějí na poplatky za seminář. 

 21. 6. 2009 – zkoušky Kladno (včetně zkoušek nanečisto) 

 17. a 18. 7. 2009 - seminář pro štěňata v Úhonicích u Prahy - Petra Florschuetz 

 20. – 24. 7. 2009 - 5 denní seminář s Petrou Florschuetz v České Lípě, propozice budou 
začátkem března. 25. 7.2009 proběhne školení instruktorů. 

 29. 8. 2009 – 2. Obedience soutěž, Česká Třebová 

 5. 9. 2009 – MR ČR Francouzských ovčáků, Flanderských bouvierů a Beauceronů, Česká 
Třebová – otevřeny třídy OB1, OB2. 

 Polovina září 2009 – Kladno – závod družstev a závod jednotlivců, bude zajištěn odvoz ze 
Zličína (autobusové nadraží a konečná metra B)pro týmy, které budou mít zájem. 

 3. 10. 2009 – závod v Brně 

 8. – 11. 10. 2009 – MS Obedience Bratislava 

 7. – 8. 11. 2009 –2. MR ČR Obedience při MVP Praha – otevřeny třídy OB1 – OB3, nominační 
podmínky jsou již uveřejněny na webu, výběrový závod na MS 2010 

Byl zhodnocen význam zkoušek nanečisto – vhodná příležitost pro vyzkoušení závodní 
atmosféry (přítomnost stewarda a rozhodčího, pásky ohraničující prostory, diváků apod.). Je 
třeba odlišit od řízeného tréninku – není možné, aby týmy na zkouškách na nečisto trénovali a 
zdržovali tak ostatní. Musí se také dodržovat cviky třídy, do které je tým přihlášen. Zkoušky na 
nečisto je možné pořádat i samostatně, je třeba zvážit finanční náročnost takovéto akce (náklady 
na stewarda a rozhodčího).  

Apel na členy o spolupráci a samostatné pořádání otevřených tréninků a soutěží - Jiří Bíbrdlík 
připomněl jak postupovat při pořádání akcí, metodický návod je uveřejněn na webu. V sekci „Ke 
stažení – Formuláře a návody“ je k dispozici prázdná výsledková listina, ze které se automaticky 
generují karty pro rozhodčí apod. Tento soubor zasílá pořadatel po závodu řádně vyplněný zpět 
klubu (Jiřímu Bíbrdlíkovi), výsledky jsou evidovány a archivovány. Při plánování termínů je nutné 
myslet i na případné krytí s mezinárodními výstavami a jinými důležitými akcemi. Je třeba vždy 
zvýhodnit startovné pro členy OC CZ. Finanční rozpočet akce - domluva s posuzovateli 
individuální – posuzovatelé mohou nabídnout slevu (standardně je sazba 1000 Kč za 1 den 
posuzování, cestovné 5Kč na km). 

Pomůcky si pořadatel může vypůjčit od klubu. Po skončení klubových soutěží budou použité 
pomůcky odprodávány. Žádné hromadné objednávky ze zahraničních obchodů již klub nebude 
pořádat. Zájemci si pomůcky mohou objednat u pana Ryšavého, odkaz na jeho stránky je na 
webu.  



Generální sponzor OC CZ firma Mevet s.r.o. (značky Biomill a Frontline) letos poskytne 15 000 

Kč na pořádání akcí, krmiva Biomill 7,5 kg 1ks na třídu, na MR ČR krmiva Biomill 15 kg 1ks na 

třídu. 

Akce pořádané pod hlavičkou klubu nesmí být sponzorované výrobci/prodejci granulí a 
antiparazitik (požadavek generálního sponzora). 

Finanční dar firmy RWE v hodnotě 20 000 Kč bude použit částečně na závod ve Dvoře Králové 
(oblast působnosti RWE), MR ČR a zbytek bude použit na nákup ozvučení včetně náhlavní 
soupravy pro rozhodčí (s výběrem pomáhá pan Pavel Pasler). 

Lukáš Jánský upozornil organizátory akcí, které nejsou pořádány pod hlavičkou klubu, aby mu 
zasílali údaje o akcích (termín, propozice), u takto pořádaných akcí není možné využít on-line 
přihlášek a organizátor si je financuje sám. Výsledky se všemi parametry (body, známky, jméno 
psa i psovoda, plemeno…) je nutné předat klubu nejpozději do 10 dnů po akci. Pokud tým získá 
méně než 192 b., výsledek se nezapisuje do výkonnostního průkazu – pouze pokud by si to tým 
přál! Diskvalifikace se zapisuje vždy (požadavek mezinárodního řádu).  

Závodníci by měli platit za akce zároveň s podáním přihlášky, platba na účet klubu, je třeba 
uvádět jméno plátce a účel platby, aby bylo možné platbu snadno identifikovat. 

Výbor OC CZ žádá členy o pomoc při shánění sponzorů na letošní MR ČR – je třeba zajistit 
pokládku koberce, kvůli bezpečnosti je neklouzavý povrch nutný (cena pokládky se pohybuje 
v rozmezí 10 000 – 60 000 Kč). 

Nominační podmínky na MS 2009 zatím splnila jen Hana Grundmannová s border collií 
Cranberry Hardy Horde. 

MS 2010 – výběrové závody budou pouze dva – v Brně a v Praze při MVP. 

5) Seznámení členů se změnami řádů Obedience 

Od 1. února 2009 je v platnosti nový zkušební řád obedience. Změny byly konzultovány 
s rozhodčími. S úpravou řádu a jazykovou korekturou pomáhaly Lucie Pasler a Zuzana Coufalová, 
výbor klubu jim děkuje za spolupráci. Přehled zásadních úprav řádu je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Výbor upozorňuje na plánovanou změnu mezinárodního Obedience řádu FCI – připravují se 
jednotné třídy OB1 a OB2, třída OB-Z pravděpodobně zůstane národní. 

6) Hospodaření klubu 

Zpráva pokladníka klubu Ivany Kocifajové: 

stav finančních prostředků k 1. 1. 2008: 
Bankovní účet: 13 901,94 Kč 
Hotovost: 4682,62 Kč 
 
stav finančních prostředků k 31. 12. 2008: 
Bankovní účet: 23 723,63 Kč 
Hotovost: 4222,62 Kč 



Zůstatek na účtu byl ke konci roku ovlivněn díky finančnímu daru RWE (20 000 Kč). 

Klub má dále v majetku překážky, aporty a jiné pomůcky. 

Na schůzi bylo předloženo všem členům účetnictví k nahlédnutí. 

Vyúčtování jednotlivých akcí je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

Pravidla a instrukce pro vyúčtování akcí, odměny pro rozhodčí a jiné platby jsou přílohou č. 4 tohoto 
zápisu. 

7) Členská základna 

Klub OC CZ má k 28. 2. 2009 celkem 74 členů. V loňském roce měl klub 77 členů. 

Všechny změny kontaktů (adresa, e-mail) je třeba neprodleně hlásit I. Kocifajové. Rozhodčí, stewardi 
a instruktoři hlásí změny též L. Jánskému. 

Podepsané přihlášky nových členů je nutné zasílat poštou I. Kocifajové. Veškeré platby je nutné 
provádět výhradně na účet klubu (kvůli účetnictví, je pak přehlednější). 

8) Důležité otázky problematiky klubu 

Výbor klubu předložil členské základně tyto body ke schválení: 

A) Členové výboru klubu OC CZ budou mít všechny akce klubu zadarmo s tím, že se předpokládá 

aktivní pomoc při pořádání. Platba za ostatní akce je na domluvě s pořadateli.  

pro proti zdržel se 

17 0 1 

Návrh byl schválen. 

B) Hlavní organizátor akce bude mít účast na akci zadarmo, proplatí se mu cestovné a stravné.  

pro proti zdržel se 

17 0 1 

Návrh byl schválen. 

C) Předseda klubu OC CZ má nárok na příspěvek na telefon ve výši až 3 500 Kč ročně.  

pro proti zdržel se 

18 0 0 

Návrh by jednohlasně schválen. 

D) Pomocníci mají účast na akci zdarma, případně mají nárok na finanční kompenzaci ve výši 

startovného pro členy klubu. 



pro proti zdržel se 

18 0 0 

Návrh by jednohlasně schválen. 

E) Členům výboru bude propláceno cestovné na výborové a členské schůze, přičemž se pokud 

možno bude využívat spolujízdy. 

pro proti zdržel se 

11 1 6 

Návrh byl schválen. 

F) Přítomným členům bude klubem proplacena útrata na této schůzi (1 x nápoj, 1 x oběd – guláš). 

pro proti zdržel se 

15 0 3 

Návrh byl schválen. 

9) Změna stanov 

Výbor OC CZ přednesl přítomným členům navrhované změny ve stanovách.  

Hlasování: 

pro proti zdržel se 

18 0 0 

Změna stanov byla jednohlasně schválena. 

Nové znění stanov je přílohou č. 5 tohoto zápisu. 

10 - 11) Představení kandidátů do výboru a volby členů výboru a revizní komise  

Výbor klubu navrhuje na výšit počet členů ve výboru z pěti na sedm. 

Hlasování: 

pro proti zdržel se 

16 0 2 

Změna počtu členů ve výboru byla schválena. 

Všichni současní členové výboru kandidují na své stávající funkce, dále se přihlásili dva noví kandidáti. 
Kandidát chybí pouze na pozici Marketing a sponzoring.  

Výbor navrhuje přejmenovat pozici „Marketing a sponzoring“ na „Člen výboru“. 

Hlasování: 



pro proti zdržel se 

18 0 0 

Změna názvu pozice byla jednohlasně schválena. 

Dvě nové kandidátky se představily členům a odpovídaly na jejich dotazy. 

Kandidátka na funkci Jednatele Klubu Obedience CZ: 

„Jmenuji se Pavla Kůsová a jsem členem klubu od jeho počátků. Obedience mne velmi nadchla už v 
době, kdy zde byla jen hrstka nadšenců uvažující o založení klubu, protože je to velmi oblíbená 
disciplína v severských zemích u mého plemene. 

Ráda bych pomohla s prací v Klubu, mám na podobném postu zkušenosti ze svého "rodného" 
Klubu chovatelů kolií a sheltií Praha, kde tento post zastávám od března 2008.“ 

 

Kandidátka na Člena výboru Klubu Obedience CZ: 

„Jmenuji se Zuzana Coufalová a členem klubu jsem od první poloviny roku 2008. Několik let jsem byla 
ve výboru chovatelského klubu a mám zkušenosti z oblasti cestovního ruchu. Záměrně neuvádím, na 
jakou funkci kandiduji, protože vzhledem ke své práci a zcela nevyzpytatelnému pracovnímu vytížení 
nemohu nabídnout nic pravidelného. Jsem ale ochotná v rámci možností pomoci v nejrůznějších 
oblastech, ať už se jedná o komunikaci se zahraničím nebo různé organizační záležitosti.“ 

Žádný další kandidát se na místě nepřihlásil. 

Výbor klubu navrhuje volit jednotlivé členy výboru a revizní komise veřejně. 

Hlasování: 

pro proti zdržel se 

18 0 0 

Veřejné volby byly jednohlasně schváleny 

Výsledky voleb do výboru: 

Kristýna Másilková 

pro proti zdržel se 

17 0 1 

Členství Kristýny Másilkové ve výboru bylo schváleno. 

Jiří Bíbrdlík 

pro proti zdržel se 

17 0 1 



Členství Jiřího Bíbrdlíka ve výboru bylo schváleno. 

Pavla Kůsová 

pro proti zdržel se 

17 0 1 

Členství Pavly Kůsové ve výboru bylo schváleno. 

Lukáš Jánský 

pro proti zdržel se 

17 0 1 

Členství Lukáše Jánského ve výboru bylo schváleno. 

Jana Ježková 

pro proti zdržel se 

17 0 1 

Členství Jany Ježkové ve výboru bylo schváleno. 

Ivana Kocifajová 

pro proti zdržel se 

17 0 1 

Členství Ivany Kocifajové ve výboru bylo schváleno. 

Zuzana Coufalová 

pro proti zdržel se 

17 0 1 

Členství Zuzany Coufalové ve výboru bylo schváleno. 

Po ukončení členské schůze proběhla schůze nového výboru OC CZ, kde si jednotliví členové rozdělili 
své funkce. Rozdělení funkcí je přílohou č. 6 tohoto zápisu. 

Výsledky voleb členů revizní komise: 

Kandidáti: Eva Beránková, Pavla Dorničová, Petra Rohlenová 

pro proti zdržel se 

15 0 3 

Revizní komise byla zvolena ve složení: Eva Beránková, Pavla Dorničová, Petra Rohlenová. 



Po ukončení členské schůze proběhla schůze revizní komise, kde si její členové zvolili za předsedu Evu 
Beránkovou. Revizní komise se řídí předpisy ČKS. 

 

9) Diskuze 

 Jiří Bíbrdlík odůvodnil nutnost nákupu ozvučovací aparatury a zdůraznil význam komentování 
soutěží pro diváky. 

 Kristýna Másilková požádala členy o pomoc při výrobě/nákupu zástěny pro schovávání při 
skupinových cvicích tříd OB2 a OB3. Mělo by zároveň jít o poutač o velikosti cca 2 x 3 m, na 
kterém by bylo logo klubu a slogan (úvodní věta ze zkušebního řádu), případně loga 
sponzorů. Zástěna musí být stabilní a vhodná pro umístění venku i v hale, zároveň musí být 
snadno přepravitelná v autě. Své návrhy mohou členové zasílat Jiřímu Bíbrdlíkovi. 

10 – 11) Usnesení a závěr 

Členská schůze OC CZ byla za účasti 18 řádných členů OC CZ ukončena usnesením: 

Usnesení z Členské schůze konané dne 28. 2. 2009 v Kladně: 
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 18 přítomných řádných členů oprávněných hlasovat. 

Zapsala: Jana Ježková v. r., v Kladně dne 28. 2. 2009 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 


