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Zápis z Výroční členské schůze Klubu Obedience CZ, z.s. 2022 
Výroční členská schůze byla svolána na 13:30 hod dne 29.12.2022, do zasedacího sálu ČSCH, 
Praha 8, Maškova ulice 3. Pozvánka byla zaslána všem členům spolku. 
 
Za výbor KO CZ přítomni: Kracíková Vilemína, Krátká Jana, Richterová Ladislava, Musilová Anna, 
Pöchmannová Marta, Hošková Soňa 
Omluvena: Polická Romana 
Za KRK KO CZ přítomni: Houserová Michaela, Tomicová Jelena 
Omluven: Jánský Lukáš 
 
Program:  
 

1. Zahájení a prezence přítomných členů klubu 

2. Volba komisí (návrhová, mandátová, volební) 

3. Schválení programu členské schůze 

4. Zpráva o činnosti klubu (předsedkyně) 

5. Zpráva o stavu členské základny (jednatel) 

6. Zpráva o hospodaření klubu (pokladník) 

7. Zpráva správců sportovní činnosti 

8. Zpráva agendy rozhodčích / stewardů 

9. Zpráva KRK 

10. Rámcový plán akcí 2023 / Dotace členům (viz níže)  

11. Reprezentace MS 2023 (kvalifikace, rozpočet, počet týmů)  

12. Zpráva z komise FCI Obedience / info z ČKS / ČMKU  

13. Návrh na úpravu stanov (viz níže) 

14. Rally Obedience  

15. Úprava NZŘ Rally-Obedience (viz níže)*  

16. Úprava klubových pravidel pro licenci stewarda dle návrhů*  

17. Představení kandidátů do výboru a KRK pro období 2023-2025* 

18. Vyhlášení Klubových šampionů / Udělení odznaků vzorných výcvikářů* 

19. Oznámení výsledku voleb do orgánů klubu 

20. Diskuze 

21. Schválení usnesení 

22. Ukončení 

 

1. Zahájení a prezentace přítomných členů spolku 

Schůze byla po dodržení stanovami určené povinné podmínky o usnášení 

schopnosti, zahájena předsedkyní Vilemínou Kracíkovou, která přivítala přítomné 
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členy spolku, výboru a KRK. Požádala všechny přítomné členy o stvrzení své účasti 

podpisem v prezenční listině.  

2. Volba komisí (návrhová, mandátová a volební) 

Pro řádný průběh schůze byly zvoleny komise, které se ihned ujaly své činnosti: 
Mandátová a volební komise – Alexandra Křivohlavá, Jitka Peierová, Lada 
Richterová 
Návrhová komise:  Anna Musilová, Vilemína Kracíková, Michaela Houserová 
Zapisovatel: Anna Musilová 
Mandátová a volební komise následně podala podle prezenční listiny zprávu o 
počtu přítomných a o počtu členů oprávněných k hlasování: 22 – viz prezenční 
listina, příloha č. 1 
 
►Složení komisí schváleno jednomyslně: 22-0-0 
►VČS vzala na vědomí zprávu mandátové a volební komise o počtu přítomných a 
oprávněných členů k hlasování. 
 
3. Schválení programu členské schůze 
Následně byl přednesen návrh programu schůze. V. Kracíková navrhla změnu 

pořadí některých bodů, a to následovně: 

1. Zahájení a prezence přítomných členů klubu 

2. Volba komisí (návrhová, mandátová, volební) 

3. Schválení programu členské schůze 

4. Zpráva o činnosti klubu (předsedkyně) 

5. Zpráva o stavu členské základny (jednatel) 

6. Zpráva o hospodaření klubu (pokladník) 

7. Zpráva správců sportovní činnosti 

8. Zpráva agendy rozhodčích / stewardů 

9. Zpráva KRK 

10. Zpráva z komise FCI Obedience / info z ČKS / ČMKU  

11. Rámcový plán akcí 2023 / Dotace členům (viz níže)  

12. Reprezentace MS 2023 (kvalifikace, rozpočet, počet týmů)  

13. Návrh na úpravu stanov (viz níže) 

14. Úprava klubových pravidel pro licenci stewarda dle návrhů  

15. Rally Obedience  

16. Úprava NZŘ Rally-Obedience (viz níže)* 

17. Představení kandidátů do výboru a KRK pro období 2023-2025* 

18. Tajná volba členů výboru výboru a KRK 
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19. Vyhlášení Klubových šampionů / Udělení odznaků vzorných výcvikářů* 

20. Oznámení výsledku voleb do orgánů klubu 

21. Diskuze 

22. Schválení usnesení 

23. Ukončení 

M. Houserová následně za KRK navrhla doplnění k bodu 13 programu, a to:  

„Oznámení termínu členské schůze minimálně 60 dnů před termínem jejího 
konání“ (původně 30 dnů). 
►Změna programu, pořadí projednávaných bodů a doplnění bodu 13 bylo 

schváleno jednomyslně: 22-0-0 

 

4. Zpráva předsedkyně o činnosti klubu za období 2021 a 2022 

Předsedkyně spolku, V. Kracíková přednesla zprávu o činnosti klubu za období 

2021 – 2022. Poděkovala pořadatelům Mistrovství republiky v uplynulém období: 

Anně Musilové a Barboře Smolkové 2020 v Brně, Ladě Richterové 2021 ve 

Studenci a  Denise Ružové a Anně Musilové 2022 v Brně. Informovala o úspěšném 

rozšíření zájmového zaměření klubu o další sport typu obedience – o Rally 

Obedience, které se plně rozjede od příštího roku a má potenciál stát se masovým 

sportem; o nelehkých a vleklých začátcích a o radostech a strastech spojených 

s tvorbou národních pravidel.  Dále poděkovala sponzorům klubu, jmenovitě 

manželům Vlčkovým (Obedience pomůcky Vlčkovi), firmě Loype, společnosti OK 

Pet a paní Ashrafové a dále firmám Platinum, Yolopet, Brit a dalším. Informovala 

členy o výhodách plynoucích z jejich členství v klubu a zejména o dotačním 

programu akcí OB a RO pořádaných klubem. Vzhledem k nárůstu agendy sportu 

Rally Obedience vyslovila představu o zvýšení počtu členů výboru a jeho rozdělení 

na pracovní skupiny pro Obedience, pro Rally a na společnou agendu obou celků, 

pokladny a vedení klubu.  Následně informovala účastníky o tom, že se pracuje na 

rozšíření systému akcí. Kompletní zpráva je samostatnou přílohou tohoto zápisu.  

►VČS vzala na vědomí zprávu předsedkyně: 22-0-0 

5. Zpráva o stavu členské základny (jednatel) 

Zpráva o stavu členské základny přednesla jednatelka Anna Musilová – apel na 

aktualizování informací ze strany členů (informovat správce členské základny 

např. o změnách v e-mailech apod). Kompletní zpráva je samostatnou přílohou 

zápisu. 
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►VČS vzala zprávu o stavu členské základy na vědomí a doporučuje vyzvat 

všechny členy k souhlasu GDPR. Toto je v pravomoci Výboru. Souhlas s nakládáním 

s osobními údaji je nutný ke všem aktivitám, které nejsou dány stanovami, např. 

zveřejňování výsledků závodů, fotek na webu a fb atp. Úkol pro nový výbor. 

Doporučení pro nový výbor schváleno jednohlasně 22-0-0. 

6. Zpráva o hospodaření klubu (pokladník) 

Pokladní klubu, Jana Krátká, přednesla zprávu o hospodaření klubu za roky 2021 

a 2022. Informovala o příjmech a výdajích při pořádání klubových závodů, 

kvalifikací, mistrovství republiky i na reprezentaci na MS FCI. Informovala o 

čerpání dotací na semináře i o nekázni členů související s následnou téměř 

nemožnou identifikací plateb. Poukázala na problémy se zahraničními platbami – 

výše ne vždy odpovídá vypsané platbě k akci, a navrhuje zadat pevnou cenu v EUR 

pro zahraniční členy i nečleny, kteří chtějí platit v EUR a to jak závody, tak členské 

příspěvky. Kompletní zpráva o hospodaření klubu je samostatnou přílohou zápisu. 

Dále navrhuje (žádá) u každé platby o uvedení její identifikace v poznámce, z čeho 

se daná platba skládá: 

Shodný Formát:  Platba startovné = Název akce + jméno 

Platba odvodů = Název akce + ks člen + ks nečlen 

Požadavek pokladníka na pořadatele klubových akcí – klást důraz na to, aby u 

klubových akcí byla při platbě uváděna poznámka k platbě pro rozpoznání plateb. 

►Návrh na jednotný formát plateb včetně uveřejnění na webu - schválen 

jednomyslně: 22-0-0 

7. ►VČS vzala zprávu o hospodaření klubu na vědomí: 22-0-0Zpráva správců 

sportovní činnosti 

Zprávu přednesla Lada Richterová, zpracovaly společně s Romanou Polickou 

(nepřítomna – omluvena). Informace o počtu pořádaných závodů, o počtu 

závodníků, o počtu složených zkoušek včetně rozdělení na jednotlivé známky ze 

zkoušek a výkonnostní třídy závodníků:  

V roce 2022 nastoupilo na 67 uskutečněných akcích celkem 1.235 týmů a 925 
týmů zkoušku složilo. Ve třídě OB3 nastoupilo 244 týmů, z nich složilo zkoušku 177 
týmů, jmenovitě na V 49, na VD 70, na D 58. Známku nehodnocen mělo 64 týmů, 
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3 psi se diskvalifikovali. Ve třídě OB2 nastoupilo 221 týmů, z nich složilo zkoušku 
129 týmů, jmenovitě na V 29, na VD 58, na D 42. Známku nehodnocen mělo 88 
týmů, 4 psi se diskvalifikovali. Ve třídě OB1 nastoupilo 364 týmů, z nich složilo 
zkoušku 290 týmů, jmenovitě na V 133, na VD 83, na D 74. Známku nehodnocen 
mělo 72 týmů, 2 psi se diskvalifikovali. A ve třídě OB-Z nastoupilo 406 týmů, z nich 
složilo zkoušku 329 týmů, jmenovitě na V 197, na VD 84, na D 48. Známku 
nehodnocen mělo 69 týmů, 8 týmů se diskvalifikovalo. 
 
►VČS vzala zprávu správců sportovní činnosti na vědomí: 22-0-0 

8. Zpráva agendy rozhodčích / stewardů 

Vilemína Kracíková informovala o počtu rozhodčích obedience a stewardů. Klub 

eviduje celkem 14 rozhodčích, z toho 9 mezinárodních (oprávněni posuzovat 

soutěže s udělováním CACIOB) a 5 národních (oprávněni posuzovat soutěže 

s udělováním nejvýše CACT) a 1 čekatele. Evidujeme 32 stewardů. V rally-o máme 

v tuto chvíli celkem 8 „zetkových“ rozhodčí (oprávněni posoudit maximálně třídu 

RO-Z). 

►VČS vzala zprávu ohledně posuzovatelů OB a RO na vědomí: 22-0-0 

Dotaz na podmínky pro udělení statutu „mezinárodní rozhodčí“ vznesla Saša 

Křivohlavá. Výbor se domnívá, že jsou součástí směrnice pro rozhodčí, avšak tuto 

skutečnost prověří. 

► VČS ukládá výboru prověřit a případně zveřejnit podmínky pro získání 

mezinárodního rozhodčího. Schváleno jednomyslně: 22-0-0 

9. Zpráva KRK 

Jelena Tomicová přednesla zprávu o činnosti KRK v uplynulém období. Zpráva je 

samostatnou přílohou tohoto zápisu. 

►VČS vzala zprávu KRK na vědomí: 22-0-0 

10.  Zpráva z komise FCI Obedience / info z ČKS / ČMKU  

Vilemína Kracíková informovala o jednáních komise FCI v roce 2021 a 2022. 

Rovněž informovala o uspořádání školení rozhodčích a stewardů k novému řádu 

Obedience FCI, který platí od 2022. V roce 2021 se pracovalo na novém řádu. I po 

jeho zveřejnění bylo v průběhu roku provedeno několik změn, které byly 
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postupně do řádu implementovány. Vzhledem k pandemickým opatřením 

proběhlo jedno víkendové on-line setkání, které následně vyústilo ve školení R a 

S k novému řádu jak na mezinárodní úrovni, tak i v ČR. V roce 2022 proběhlo 

setkání komise FCI v listopadu a na něm byly stanoveny termíny pro MS FCI – 2023 

Španělsko (koňská jízdárna), 2024 Lotyšsko (tráva), 2025 Finsko (s otazníkem). 

Rovněž byli oznámeni někteří rozhodčí pro MS 2023: Rakousko – Steinlechner, 

Belgie - Catrysse, Švédsko – zatím neuvedeno a Španělsko - neuvedeno. Pro MS 

FCI 2024 byly navrženy na delegaci rozhodčích tyto země: LV, ITA, DE, FIN. Komise 

FCI se rovněž zabývala podněty od skupiny handlerů. Členové komise však  

neobdrželi následnou zpětnou vazbu, zda psovodi obdrželi jakékoli vyjádření k 

dotazům. Některé, tématem příbuzné podněty, byly projednávány na setkání 

komise 11  /2022: 

a) chybí feedback od rozhodčích na MS – návrh na koncept s headsetem a 
zápisem poznámek  

b) po uzávěrce budou zveřejněny plánky a pořadí cviků, zveřejnění 2 týdny 
před konáním MS 

c) tréninky v místě konání MS se nebudou pořádat, a místo konání MS bude 
z těchto důvodů minimálně dva týdny před konáním závodu uzavřeno 

d) uzávěrky pro MS 15.3. (hlášení počtu týmů) a 15.5.2023 (registrace týmů) 
e) po MS by mělo být setkání TL a rozhodčích, aby byl feedback z dané akce – 

zatím jen návrh 
f) pokud bude MS pořádané v hale, nesmí být povrchem koberec  
g) meeting rozhodčích by měl proběhnout na konci března roku 2023 

(pravděpodobně v Itálii) 
h) termíny CACIOB – Švýcarsko bude mít 5 CACIOB závodů, termíny nejsou 

známy 
 

(15:35 přišla 1 členka; počet členů: 23) 

►VČS vzala zprávu z FCI / ČMKU na vědomí: 23-0-0 

(15:48 odešla 1 členka; počet členů: 22) 

11.  Rámcový plán akcí 2023 / Dotace členům   

Plán akcí na následující rok 2023 přednesla předsedkyně Vilemína Kracíková, 
podléhá schválení ČMKU / FCI: 
08. 01.2023 - Litovel, CACT - 3. kvalifikační závody (jízdárna) 
22. 01. 2023 - Brno, CACT – III. díl "O Pohár Moravy" (hala) 
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12. 02. 2023 - Brno, CACT - 4. kvalifikační závody (jízdárna) 
19. 03. 2023 - Terezín, CACT - 5. kvalifikační závody (jízdárna) 
01. 04. 2023 - Terezín, CACT - VI. Aprílová podkovička (jízdárna) 
02. 04. 2023 - Ostrava - Stará Bělá, CACT - 6. kvalifikační závod (jízdárna) 
22. - 23. 04. 2023 - Studenec, CACIOB, CACT (hala / tráva) 
20. 05. 2023 - Metylovice, CACT - O Fénixovo pírko (tráva) 
03.(10.) 06. 2023 - Česká Třebová, CACT – MR mládeže a juniorů v Obedience (tráva) 
2. - 3. 09. 2023 - Brno, CACT - MR KCHBO belgických a australských ovčáků (hala) 
21. - 22. 10. 2023 - Tachyon, CACT- 16. M ČR (hala) 
28. - 29. 10. 2023 - Metylovice, CACT - Beskyd Cup (tráva) 
25. - 26. 11. 2023 Brno, CACT - MR teriérů obedience + Československé závody (hala) 
02. - 03. 12. 2023 - Studenec, CACT - MR BOC (hala) 
09.12.2023 - Tachyon, CACT - Winter Cup (hala) 
Semináře se zvýhodněním pro členy: 
24. - 26. 2. 2023 - Tachyon - Rally Obedience - školení pro rozhodčí a veřejnost s Martinou Klein 
(D) a Sandrou Vonderstein (D) 
04. - 05. 03. 2023 - Tachyon – Obedience víkend s Carinou Mayrhofer (A) v Tachyonu (kontakt: 
P. Sedláčková) 
11. - 12. 03. 2023 - VFU Brno - Obedience seminář s Tinou Surlinou (A) (kontakt: p. Musilová a 
Smolková) 
16. - 17. 11. 2023 - Terezín - Obedience s Jagodou Weichan (PL) v Terezíně (kontakt: M. 
Houserová) 
 

►VČS vzala termínový kalendář na vědomí: 22-0-0 

12. Reprezentace MS 2023 (kvalifikace, rozpočet, počet týmů)  

Info o KZ - 2 KZ proběhly v roce 2022, další budou v lednu, únoru, březnu a dubnu. 

Podle pravidel posuzuje jeden zahraniční a jeden český rozhodčí. Z důvodu 

finanční náročnosti KZ se pořadatelům doporučuje doplnit tyto závody o zkoušky 

nižších tříd. 

Návrh – změna názvu „Kvalifikační závod“ na „Klubový závod, s plněním 

kvalifikačních limitů“ Navrhuje se také ke kvalifikačním závodům přidání 

"klubového seriálu" pro nižší třídy a zveřejnění medailonku rozhodčích.  

►Schváleno jednomyslně 22-0-0 

Návrh - Cena tříd OB3 a OB2: 1000 nečlen / 800 člen, OB1 a OBZ:  850 nečlen / 

650 člen + doplnit cenu v eurech. Do poznámek platby KZ a místo konání. Platnost 

od následující sezóny klubových závodů, které budou pořádány ve spojitosti s MS 

FCI 2024. V diskuzi také padl návrh na tradičnost termínů a míst KZ.  
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►VČS schválila a uložila doplnit ceny v EUR, změnit název a uvést pokyny pro 

platby. Platné od následující sezony, tj. pro kvalifikace na MS 2024.       22-0-0 

Návrh - Schválení rozpočtu na výjezd reprezentace na MS – závodníkům se hradí 

startovné, galavečer, oblečení (o typu a množství repre oblečení rozhodne výbor 

ve spolupráci s TL). 

► Schváleno: 22-0-0. 

Návrh TL – plán KZ dostatečně včas, pevný a neměnný, tj. ještě před zahájením 

sezóny KZ (před uzavřením přihlášek do reprezentace); aktualizace směrnice pro 

reprezentanta (hlavně na oblečení) a pro TL – úkol pro nový výbor v konzultaci s 

TL zapracovat do směrnice povinnosti ohledně poskytovaného sponzoringu. 

Celkově zrevidovat směrnici reprezentanta.  

► VČS souhlasí a ukládá výboru ji na základě poznatků TL upravit a rovněž upravit 

směrnici pro TL. Dále: každý rok do 30. září pevné termíny KZ; 5 kvalifikačních 

závodů; ze tří závodů se počítají body; body se započítají pouze při splněném limitu 

zkoušky. Schváleno: 22-0-0 

Návrh od člena výboru – vytvořit skupinu, kde je výbor a TL a vytvořit emailovou 

adresu, na kterou se dá poslat zpráva, která dojde všem členům výboru. 

Prodiskutuje nový výbor – do současné doby nejsou evidovány žádné stížnosti či 

nevyřízené žádosti členů klubu OB. Komunikace přes současné e-maily funguje.  

►Nehlasováno  

(1 člen odešel; Počet členů: 21) 

Návrh Lukáše Jánského na systém hodnocení repre: Podnět ke kvalifikacím pro MS 

2024 a následné 
Navrhuji zvážení nového modelu v počtu kvalifikačních závodů, potřebných bodů pro kvalifikaci 
a nominaci rozhodčích • důvod změny počtu kvalifikačních závodů – finance• důvod změny 
bodování – bez hranici bodů nemusí být zaručena kvalita všech reprezentantů dotovaných 
klubem. 
Návrh – okamžitě po vyhlášení nominací k dalšímu MS oslovit 4 konkrétní zahraniční rozhodčí a 
dle nich stanovit termíny 4 KZ, rozdělit následující agendu mezi členy Výboru a vypsat termíny 
na web klubu. Včasným vypsáním rovněž dojde dle pravidel k ochraně termínu, a ne pořádání 
souběžně jiných akcí. Bodování – ze 4 KZ postupují týmy dle pořadí s minimálním ziskem 500 
bodů ze 2 závodů.  
Sám jsem se podílel na tvorbě stávajícího modelu, kde bylo bodování mimo jiné zrušeno „z 
obavy“ udílení různého počtu bodů různými rozhodčími, ale s odstupem času se domnívám, že 
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nepřinesl zlepšení výsledků. Pokud každý KZ bude posuzovat jeden z budoucích rozhodčích MS, 
tak zmizí riziko „různého metru“ při udělování bodů na různých KZ a zároveň si budoucí 
reprezentanti vyzkouší styl posuzování rozhodčího MS. 
Následovala diskuze k danému systému, v jejímž závěru nebyl vysloven souhlas s uvedeným 
návrhem. 

► VČS návrh na změnu kvalifikačních podmínek nepřijala: 0-7-14  

Návrh vzešlý z členské schůze:  
o 5 kvalifikačních závodů v roce, ve kterém se MS FCI koná 

o Započítávány budou 3 nejlepší výsledky 

o Posuzovat budou ideálně dva rozhodčí, přičemž dvojice by se neměla opakovat 

o Jednou bude uspořádán tzv. „víkendový KZ“, tj. v sobotu jeden, v neděli druhý 

o Přihláška do kvalifikací musí být podána do zveřejněné uzávěrky KZ určené osobě a 

písemně, přičemž není podmínkou mít splněnu zkoušku OB3 (na KZ je možné do OB3 

rovnou přestoupit), ale pro úspěšnou nominaci je třeba splnit ostatní podmínky (např. 

členství v KOCZ, pes zapsán v českých plemenných knihách, prokazatelně trvalý pobyt 

na území ČR aj.) 

o Systém bude spočívat v bodování umístění v daném závodě 

o Celkový počet všech předem přihlášených do kvalifikací určí maximální zisk bodů za 

1.místo v každém KZ. Každý umístěný tým se splněným limitem zkoušky získá o 1 bod 

méně než tým, který se umístil před ním (kromě prvého, viz výše); nesplněný limit 

zkoušky se neboduje 

►Tento návrh schválen. 21-0-0 

►VČS ukládá výboru ve spolupráci s TL toto zpracovat a zveřejnit pro sezonu 2024 

13. Návrh na úpravu stanov  

Návrh - Článek 13, bod 8. – snížení minimálního počtu schůzí Výboru - původně 4x 

ročně, návrh: „minimálně 2x ročně, mohou být online a s pozváním člena KRK“.  

►VČS návrh na úpravu stanov – minimální počet schůzí výboru schválila: 20-0-0 

Návrh – Svolání členské schůze minimálně 60 dnů před termínem. (původně 30 

dnů). 

►VČS návrh na úpravu stanov – termín ohlášení členské schůze schválila: 20-0-0 

Návrh – zveřejnit seznam členů na webu, dle čl. 3 členství, bod 4. Zveřejnění 

seznamu jmen a členských čísel není v rozporu s GDPR pravidly a viz výše je 

zakotveno ve Stanovách klubu. Po krátké diskuzi se dospělo k závěru, že ideální 

bude v tomto smyslu aktualizovat a zveřejnit seznam na webových stránkách 
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klubu (jméno, příjmení a členské číslo) a rovněž aktualizovat databázi 

akce.obedience.cz, kde každý člen vidí ve svém profilu své členské číslo.  

►VČS vzala tento návrh na vědomí a ukládá výboru uveřejnit seznam členů na 

webovském portálu klubu a zjistit možnosti přidání členského čísla do profilu na 

portálu akce.obedience.cz  

Návrh - Článek 9, bod 5. Pokud vysloví nadpoloviční většina členů klubu písemně či e-mailem 

souhlas, je možné provést členskou schůzi korespondenčně, tzn. rozeslat e-mailem návrhy k 

projednání a vyhodnotit jednotlivé názory členů klubu nebo online, kdy výbor rozešle všem 

členům do emailu pozvánky do veřejně dostupné aplikace pro online schůze. Účastníci online 

členské schůze budou mít možnost hlasovat o projednávaných bodech per rollam. Celý výsledek 

bude zveřejněn formou zápisu na klubových webových stránkách. 

►Schváleno upravené znění (použití hlasovací platformy) jednomyslně 20-0-0 

(Jednání opustili tři členové. Počet členů: 18) 

14. Úprava klubových pravidel pro licenci stewarda dle návrhů  

Stanovení jasného postupu:  

1) podat přihlášku a 2a) následně plnit pomoci na klubových akcích - absolvovat 

školení nebo – 2b) následně absolvovat školení a plnit pomoci na klubových 

akcích. Stěžejní je datum podání přihlášky. 

►VČS vzala úpravu pravidel pro licenci stewarda na vědomí. 

(Jednání opustila jedna členka; Počet členů: 17) 

15. Rally Obedience  

Informace o stavu nového sportu pod záštitou Klubu OB. V roce 2022 bylo 

uspořádáno školení rozhodčích (Hluboká nad Vltavou) a následně byla 

uspořádána řada závodů a zkoušek v rámci nichž konali čekatelé na rozhodčí 

hospitace. Pro závodní týmy bylo vydáno téměř 400 VK. Sponzorsky se na jejich 

tisku podílí firma Løype. V roce 2023 (únor, Tachyon) se bude konat další školení 

k řádu a vyšším soutěžním třídám RO2 a RO3. 

►Návrh – nevypisovat dvakrát bodovací tabulku. Bodovací tabulku bude mít 

pouze rozhodčí na zápis bodů a výsledky se zapíšou do VK. 

►Schváleno jednomyslně – zjednodušení administrativy u akcí RO. 
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Bodovací tabulky má pořadatel povinnost archivovat po dobu 1 roku.  Výsledky 

uvádět ve formě jméno a příjmení psovoda, jméno psa a plemeno psa, počet 

bodů, čas a umístění  

►Úkol pro výbor - zapracovat přihlašování a správu výsledků z akcí  do systému 

akcí klubu OB 

Třída veteránů se může vypsat a může obsahovat pouze karty z třídy, kterou 

rozhodčí může posuzovat. 

►Návrh na zařazení vedení psa i po pravé straně psovoda do zkušebního řádu RO 

(snaha jít stejným směrem jako zahraniční státy)  

►schváleno jednomyslně – zařadit i vedení psa po pravé straně psovoda do ZŘ. 

(jeden člen se vrátil; počet členů: 18) 

16. Úprava NZŘ Rally-Obedience  

Probíhá zpracování první úpravy NZŘ RO, termín do 10.02.2023. Kompletní nový 

řád účinný od 01.03.2023 – nejasnosti upravit po semináři. Připravit testy pro 

rozhodčí. 

►VČS ukládá v termínu informovat členskou základnu o průběhu úprav NZŘ RO a 

připravit testy pro rozhodčí.   

17. Představení kandidátů do výboru Klubu Obedience, z.s. a KRK pro období 

2023-2025* 

Před započetím představování proběhlo hlasování o počtu členů výboru: 

Návrh - 7 členů výboru: 0-14-4 

►Nebyl schválen 

Návrh – 9 členů výboru: 15-0-3 

►Tento návrh byl schválen a VČS volí 9 zástupců do výboru klubu a 3 zástupce do 

KRK. 

V. Kracíková přečetla představení jednotlivých kandidátů, Žádný z přítomných 

dalších členů neprojevil zájem kandidovat do výboru klubu ani do KRK. 
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Kandidáti výbor (abecedně): 

Sabina Koubková, Vilemína Kracíková, Jana Krátká, Alexandra Křivohlavá, Anna 

Musilová, Marta Pöchmannová, Ladislava Richterová, Denisa Ružová, Barbora 

Smolková. 

Kandidáti KRK (abecedně): 

Michaela Houserová, Lukáš Jánský, Jelena Tomicová. 

18. Následovalo tajné hlasování a členech do výboru klubu a KRK. Volební lístky 

byly předány skrutátorům k sečtení hlasů a oznámení výsledků 

sčítání.Vyhlášení Klubových šampionů / Udělení odznaků vzorných výcvikářů* 

ODZNAK (viz směrnice)  KChOB 

   Másilková Kristýna & Wizard Funny Macy Gray 

Musilová bronzový 2021  

Krátká bronzový 2021  

Hajšlová  bronzový 2022  

Kracíková  bronzový 2022  

Valešová  zlatý 2022  

Musilová stříbrný 2022  

Barošová bronzový 2022  

Pech bronzový 2022  

 

19. Oznámení výsledku voleb do orgánů klubu 

Mandátová komise provedla sběr a vyhodnocení kandidátek: 

 

Výbor: 

Koubková Sabina – 18 hlasů 

Kracíková Vilemína – 18 hlasů  

Krátká Jana – 18 hlasů  

Křivohlavá Alexandra – 17 hlasů  

Musilová Anna – 18 hlasů  
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Pochmannová Marta – 18 hlasů  

Richterová Ladislava – 18 hlasů  

Ružová Denisa – 13 hlasů  

Smolková Barbora – 14 hlasů  

KRK: 

Houserová Michaela – 18 hlasů  

Jánský Lukáš – 18 hlasů  

Tomicová Jelena – 18 hlasů  

Celkem přítomno: 18 členů.  

►VČS zvolila výše uvedené kandidáty za členy výboru, resp. KRK pro období 2023-

2025 a zároveň ukládá nově zvolenému výboru i KRK v co nejkratším časovém 

období svolat ustanovující schůze a rozdělit si funkce. 18-0-0 

20. Diskuze 

Diskutované otázky v rámci jednotlivých bodů. 

21. Schválení usnesení 

Návrhová komise přednesla VČS zápis a znění usnesení: 

►VČS vzala na vědomí zprávu předsedkyně: 22-0-0 

►VČS vzala na vědomí zprávu o stavu členské základny . Doporučuje vyzvat 

všechny členy k udělení souhlasu s GDPR. Toto je v pravomoci Výboru. Souhlas s 

nakládáním s osobními údaji je nutný ke všem aktivitám, které nejsou dány 

stanovami, např. zveřejňování výsledků závodů, fotek na webu a fb atp. Úkol pro 

nový výbor. 22-0-0 

►Schváleno jednomyslně poplatky + poplatky v EUR s podmínkou zveřejnění na 

webu: 22-0-0 

►VČS vzala na vědomí zprávu pokladní klubu: 22-0-0 

►VČS vzala na vědomí zprávu správce sportovní činnosti: 22-0-0 

►VČS vzala na vědomí zprávu ohledně posuzovatelů OB a RO: 22-0-0 



Klub Obedience CZ, z.s. 

Výbor KO CZ 

 Výroční členská schůze 
 

 
 

14 
 

► VČS ukládá výboru prověřit a případně zveřejnit podmínky pro získání 

mezinárodního rozhodčího. Schváleno jednomyslně: 22-0-0 

►VČS vzala na vědomí zprávu KRK: 22-0-0 

►VČS vzala na vědomí zprávu delegáta FCI / ČMKU: 23-0-0 

►VČS vzala na vědomí termínový kalendář: 22-0-0 

►VČS schválila a uložila doplnit ceny v EUR, změnit název a uvést pokyny pro 

platby. Platné od následující sezony, tj. pro kvalifikace na MS 2024.       22-0-0 

► VČS souhlasí a ukládá výboru na základě poznatků TL upravit směrnici 

reprezentanta a rovněž upravit směrnici pro TL. Dále: každý rok do 30. září 

stanovit pevné termíny KZ; 5 kvalifikačních závodů; ze tří závodů daného týmu se 

počítají postupové body do kvalifikačního limitu; body se započítají pouze při 

splněném limitu zkoušky. Schváleno: 22-0-0 

► VČS návrh na změnu kvalifikačních podmínek nepřijala: 0-7-14  

►VČS ukládá výboru ve spolupráci s TL toto zpracovat a zveřejnit pro následující 

kvalifikační sezonu  

►VČS návrh na úpravu stanov – minimální počet schůzí výboru schválila: 20-0-0 

►VČS návrh na úpravu stanov – termín ohlášení členské schůze schválila: 20-0-0 

►VČS ukládá výboru uvést seznam členů na stránkách klubu Obedience. 

►VČS ukládá zjistit možnosti přidání členského čísla do profilu člena klubu na 

portálu akce.obedience.cz. 

►Schváleno upravené znění (použití hlasovací platformy) jednomyslně 20-0-0 

►VČS vzala úpravu pravidel pro licenci stewarda na vědomí. 

►VČS schválila jednomyslně – zjednodušení administrativy u akcí RO. 

►Úkol pro výbor zapracovat přihlašování a správu výsledků z akcí do systému akcí 

klubu OB 

►RO – VČS schváleno jednomyslně – zařadit i vedení psa po pravé straně psovoda 

do ZŘ. 
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►VČS ukládá v dostatečném termínu informovat členskou základnu o průběhu 

úprav NZŘ RO a připravit testy pro rozhodčí.   

►Návrh na změnu počtu členů výboru - tento návrh byl schválen jednohlasně a 

VČS volí 9 zástupců do výboru klubu a 3 zástupce do KRK. 

►VČS zvolila výše uvedené kandidáty za členy výboru, resp. KRK pro období 2023-

2025. Zároveň ukládá nově zvolenému výboru i KRK v co nejkratším časovém 

období svolat ustanovující schůze a určit členům jejich příslušné výborové funkce. 

18-0-0 

►VČS vzala zápis na vědomí a jednohlasně schválila usnesení: 17-0-0 

22. Ukončení 

VČS byla řádně ukončena v 17: 35 hod, dne 29.12.2022. 

Zapsala: Anna Musilová 

Zápis ověřili: Vilemína Kracíková, Jana Krátká, Lada Richterová, Michaela 

Houserová 

 


