
Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, 

v restauraci u Najmanů 

 

Předseda schůze Radek Böhme zahájil v 11.15 hodin výroční členskou schůzi Klubu Obedience CZ. 

V době zahájení bylo přítomno 29 členů klubu s hlasovacím právem. Na základě návrhu 

předsedajícího schůze dochází ke zvolení zapisovatele, návrhové, mandátové a sčítací komise. Hlasuje 

se o komisích v tomto složení: 

Zapisovatel: Lukáš Jánský 

Návrhová komise: Jánský, Pavlů, Dacejová 

Mandátová komise: paní Šírová, Salabová 

Sčítací komise: paní Peierová, Vetterlová 

Pro: 29, Proti: 0, Zdrželo se: 0 

Členská schůze schválila zapisovatele, návrhovou, mandátovou a sčítací komisi. 

 

Na základě návrhů jednotlivých členů byl stanoven tento program schůze: 

1. Schválení programu výroční členské schůze 

2. Shrnutí akcí za rok 2011 

3. Plán akcí pro rok 2012 

4. Nový zkušební řád 

5. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2011 

6. Představení kandidátů na členy výboru 

7. Volba členů výboru 

8. Volba revizní komise 

9. Zpráva revizní komise za rok 2011 

10. Úpravy webu klubu 

11. Změna účtu klubu 

12. Mistrovství světa 

13. Diskuse 

14. Schválení usnesení členské schůze 

 

1. Hlasování o schválení výše uvedeného programu výroční členské schůze po úpravách na 

základě připomínek členů klubu. 

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0. (Celkem 29 přítomných členů.) 

Návrh programu členské schůze byl přijat. 

 

2. Lucie Vetterlová shrnula akce, které klub uspořádal v roce 2011. 



3. Radka Kopecká, Kristýna Másilková a Zuzana Coufalová představily plán akcí pro rok 2012. 

Jedná se zejména o nominační závody, školení rozhodčích, MČR, zkoušky nanečisto kvůli 

změně řádu.  

 

4. Zuzana Coufalová seznámila členskou schůzi s důvody vytvoření mezinárodního zkušebního 

řádu Obedience.  Zdůraznila zejména možnost účasti na akcích v jiných zemích, možnost 

posuzování zahraničními rozhodčími v ČR, uznávání zkoušek mezi státy. Platnost 

mezinárodního řádu a nových OB-Z bude v ČR od 1. 7. 2012. Stávající zkoušky, splněné na 

výbornou nebo minimálně na 256 bodů, budou členům uznány.  Na základě jejího přednesu 

byly vzneseny dotazy k novému řádu. Všechny dotazy byly zodpovězeny. S doplňujícími 

informacemi budou členové klubu seznámeni. Byla předložena možná podoba třídy OB-Z, 

jejíž splnění bude pro postup do třídy OB1 povinné. Na základě připomínek byl podán návrh o 

změnu cviku „Nesení aportu“. Aport by měl pes držet po dobu 7 – 10 sekund v klidové poloze 

před nebo vedle psovoda. Probíhá hlasování o úpravě cviku „Nesení aportu“ do této podoby 

s tím, že detaily cviku rozhodne výbor klubu.  

Pro: 27, Proti: 0, Zdrželi se: 4 Celkem 31 přítomných členů.  

Návrh byl přijat. 

 

Dále probíhá hlasování o přijetí mezinárodního zkušebního řádu pro třídy OB1, OB2 a 

upravené národní třídy OB-Z od 1. 7. 2012. 

Pro: 28, Proti: 0 Zdrželi se: 3 (Celkem 31 přítomných členů.) 

Mezinárodní zkušební řád byl přijat. 

 

5. Radka Kopecká seznámila členy klubu s hospodařením klubu OB CZ v roce 2011. Ve zprávě o 

hospodaření chybí vyúčtování jednotlivých akcí, přehled konečného stavu účtu klubu v roce 

2011 a aktuální stav finančních prostředků klubu v době členské schůze. Na dotaz Radka 

Kopecká ústně doplňuje. Aktuální stav finančních prostředků klubu je k dnešnímu dni 

necelých 40 000,- Kč. 

Hlasování o návrhu zveřejňovat zprávy o hospodaření klubu na stránkách klubu. 

Pro: 30, Proti 0, Zdržel se: 1 (Celkem 31 přítomných členů.) 

Návrh byl přijat. 

 

6. Na základě vyzvání předsedajícího schůze se postupně představují všichni kandidáti na členy 

výboru. Celkem se jich přihlásilo 8. Paní Coufalová, Dacejová, Gabrielová, Kopecká, Kracíková, 

Másilková, Richterová a pan Jánský. 

Hlasuje se, že výbor klubu bude mít 7 členů. 

Pro:22, Proti: 3, Zdržel se: 5 (Celkem 30 přítomných členů.) 

Výbor bude mít 7 členů. 

 

Hlasuje se o veřejném způsobu volby členů výboru. 

Pro: 22, Proti: 8, Zdržel se: 1 (Celkem 31 přítomných členů.) 

Hlasování bude veřejné. 

 

7. Volba jednotlivých členů výboru. 

Jánský: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 5 (Celkem 31 přítomných členů.) 



Másilková: Pro: 23, Proti: 1, Zdrželo se: 7 (Celkem 31 přítomných členů.) 

Coufalová: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželi se: 4 (Celkem 31 přítomných členů.) 

Dacejová: Pro: 17, Proti: 2, Zdrželo se: 12 (Celkem 31 přítomných členů.) 

Kopecká: Pro: 21, Proti: 3, Zdrželo se: 7 (Celkem 31 přítomných členů.) 

Kracíková:Pro: 19, Proti: 3, Zdrželo se: 9 (Celkem 31 přítomných členů.) 

Gabrielová: Pro: 11, Proti: 1, Zdrželo se: 19 (Celkem 31 přítomných členů.) 

Richterová: Pro: 21, Proti: 1, Zdrželo se: 9 (Celkem 31 přítomných členů.) 

7 členů s nejvyšším počtem hlasů bylo zvoleno do výboru klubu. 

 

8. Do revizní komise jsou tito kandidáti: paní Šírová, pan Pavlů a slečna Gabrielová. 

Hlasuje se o zvolení revizní komise v navrženém složení. 

Pro: 27, Proti: 0, Zdrželi se: 4 (Celkem 31 přítomných členů.) 

Revizní komise byla zvolena. 

 

9. Zprávu revizní komise přednesla odstupující členka revizní komise Milena Wachtlová. 

 

10. Lukáš Jánský seznamuje členy klubu s potřebou změny redakčního systému internetových 

stránek klubu. Zejména z důvodu snadné správy webu klubu ze strany výboru a tím i 

poskytnutí rychlejších a obsáhlejších informací pro členy klubu.  

Probíhá hlasování o návrhu pana Jánského.  

Pro: 11, Proti: 2, Zdrželo se:  17 (Celkem 30 přítomných členů.) 

Návrh na změnu redakčního systému byl příjat. 

 

11. Radka Kopecká seznámila členy s důvody pro změnu banky a účtu klubu a s postupem při 

hledání nové banky. Nakonec výbor klubu navrhuje účet u FIO banky, který je transparentní a 

zdarma. Lukáš Jánský vysvětluje výhody transparentního účtu. Nastává diskuse k tomuto 

tématu a poté se hlasuje o změně účtu klubu Obedience u FIO banky. 

Pro: 26, Proti: 1, Zdrželi se: 3 (Celkem 30 přítomných členů.) 

Zřízení účtu u FIO banky bylo přijato. 

 

12. Radka Kopecká hovoří o platbách a dotacích na MS 2011. Lada Richterová vyjádřila své 

stanovisko z pohledu závodníka. Bude opraven zápis z květnové schůze o výši příspěvku klubu 

na MS 2011. Členská schůze hlasuje o návrhu, že na MS 2012 bude příspěvek podle usnesení 

z poslední výborové schůze ze dne 2.1.2012, tedy 2000,- Kč pro tým. 

Pro: 0, Proti: 23, Zdrželo se: 7 (Celkem 30 přítomných členů.) 

Rozhodnutí ze schůze výboru klubu z 2. 1. 2012 o částce, kterou klub přispěje 

reprezentantům na MS 2012, bylo zrušeno. 

 

Hlasuje se o návrhu Jitky Marouškové,  že výbor bude mít na reprezentaci MS 2012 celkovou 

částku 15000,- Kč plus případné získané sponzorské dary. 

Pro: 25, Proti: 3, Zdržel se: 1 (Celkem 29 přítomných členů.) 

Na MS 2012 byla schválena celková částka 15000,- Kč. 

 

13. Diskuse. Jitka Maroušková předložila návrh úkolu pro výbor klubu o sestavení návrhu 

rozpočtu pro rok 2013, který bude předložen na příští členské schůzi.   



Probíhá hlasování. 

Pro: 23, Proti: 0, Zdrželi se: 2 (Celkem 25 přítomných členů.) 

Příští rok a další léta bude předkládán na členské schůzi návrh rozpočtu klubu na následující 

rok. 

 

Na základě diskuse, kterou vyvolala Lucie Vetterlová se hlasuje o tom, že členská schůze 

souhlasí s tím, že nebude zpětně od výboru klubu požadováno zaplacení členských poplatků 

za rok 2011.  

Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 8 (Celkem 25 přítomných členů.) 

Odstupující členové výboru nebudou zpětně hradit členských příspěvek za rok 2011. 

 

14. Usnesení z výroční členské schůze Klubu Obedience CZ, o.s., konané dne 14. 1. 2012 

v Čelákovicích: 

Členská schůze jednohlasně schválila program výroční členské schůze. 

Členská schůze vzala na vědomí shrnutí akcí za rok 2011. 

Členská schůze vzala na vědomí plán akcí na rok 2012. 

Členská schůze schválila mezinárodní zkušební řád a předběžný návrh nové podoby třídy   

OB-Z. Členská schůze uložila výboru klubu dokončit úpravu třídy OB-Z dle hlasování členů 

klubu a zveřejnit novou podobu třídy OB-Z, OB1 a OB2 v české verzi na internetových 

stránkách klubu Obedience CZ do 31. 1. 2012. 

Členská základna přijala zprávu o hospodaření klubu pro rok 2011. Ukládá však výboru klubu 

za povinnost připravovat přehled vyúčtování jednotlivých akcí minimálně v podobě přijato, 

vydáno, zisk/ztráta. Rovněž členská základna ukládá výboru klubu za povinnost zveřejnit 

zprávu o hospodaření klubu za rok 2011 (i na příští léta) na internetových stránkách klubu 

www.obedience.cz. 

Členská schůze zvolila členy výboru v tomto složení: Zuzana Coufalová, Radka Dacejová, 

Lukáš Jánský, Radka Kopecká, Vilemína Kracíková, Kristýna Másilková a Lada Richterová. 

Členská schůze zvolila členy revizní komise v tomto složení: paní Šírová, pan Pavlů a slečna 

Gabrielová. 

Členská schůze vzala zprávu revizní komise na vědomí. 

Členská schůze schválila změnu redakčního systému. Ukládá však výboru klubu vybrat 

takového zhotovitele, který co nejpřesněji splní požadavky výboru klubu a zároveň poskytne 

co nejnižší cenu. 

Členská schůze schválila zavedení účtu klubu u FIO banky. 

Členská schůze nepřijala původní návrh výboru o finanční podpoře týmů pro MS 2012 a 

ukládá výboru klubu vynaložit na MS 2012 maximálně 15 000,- Kč plus případné sponzorské 

dary. Rovněž výboru klubu ukládá, opravit zápis z výborové schůze konané dne 14. 5. 2011, 

kde je chybně uveden příspěvek klubu na MS 2011. 

Členská schůze zamítla návrh výboru klubu, uvedený v zápisu z výborové schůze ze dne 2. 1. 

2012, o zpětném zaplacení členských příspěvků některými odstupujícími členy výboru za rok 

2011. Členská schůze ukládá výboru klubu vytvoření návrhu rozpočtu pro rok 2013 pro příští 

členskou schůzi. 

Členská schůze hlasuje o schválení usnesení členské schůze. 

Pro: 19,Proti: 0,Zdrželo se: 0 (Celkem 19 přítomných členů.) 

Členská schůze jednohlasně schválila usnesení členské schůze. 



 

Členská schůze byla ukončena v 15.30 hodin. 

 

 

Zápis ze členské schůze vyhotovil: Lukáš Jánský    

 

 

Zápis ověřili:  

 

 

 

 

Radka Dacejová      Marek Pavlů 


