Zápis ze schůze Kontrolní a revizní komise Klubu Obedience CZ, z.s.
Ze dne: 17.9.2021
Místo: Kněževes, restaurace „V Maštali“
Přítomní členové: Lukáš Jánský, Jelena Tomicová, Michaela Houserová

PROGRAM SCHŮZE KRK:
1/

seznámení s prací Kontrolní a revizní komise (dále jen KRK)

2/

volby předsedy Kontrolní a revizní komise

3/

cíle KRK

4/

doporučení a návrhy KRK

5/

Rally obedience

1/

SEZNÁMENÍ S PRACÍ KRK
●
●

2/

VOLBA PŘEDSEDY KRK
●

3/

Novým předsedou KRK byla jednohlasně zvolena Michaela Houserová
CÍLE KRK

●
4/

Lukáš Jánský seznámil nové členky KRK - Michaelu Houserovou a Jelenu Tomicovou
s hlavními úkoly KRK, které jsou určené Stanovami KO CZ
Členové se seznámili s platným zněním Stanov spolku „Klub Obedience CZ., z.s.“

Zlepšení informovanosti členů KO CZ
DOPORUČENÍ A NÁVRHY KRK

1. Z důvodu dlouho trvající mimořádné situace ve společnosti z důvodu koronavirové pandemie
doporučuje KRK Výboru KO CZ následující úpravu Stanov spolku:
● V Článku 9 – Svolávání členské schůze, buď změnit bod 5., nebo přidat samostatně jako nový
bod 8.:
Z důvodu vyšší moci nebo jiné mimořádné situace je možno svolat členskou schůzi on-line. O
svolání takové schůze rozhoduje Výbor KO CZ.
● Zvážit v článku 13 – Výbor, bod 8.
V tomto bodě Stanov je uvedeno, že se Výbor klubu schází dle potřeby, nejméně však 4x
ročně. Další bod uvádí, že z každé schůze je nutno pořídit a zveřejnit zápis, který se archivuje
po dobu 5.let. Dle kontroly na webu tak ale Výbor ne vždy činí.
DOPORUČNÍ: zvážit změnu stanov, kdy minimální počet schůzí Výboru za rok budou 2, nebo
doplnit chybějící zápisy.

●
●
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
5/

Doplnit termín zveřejnění zápisu na web od konání Členské schůze či Schůze výboru. KRK
doporučuje vždy do 14.dnů od konání schůze.
Návrh změny stanov zahrnout do hlasování letošní členské schůze
Zajistit Členskou schůzi 2021
Neodkladně vložit na web klubu výsledky posledního MS ve Švýcarsku
Neodkladně zveřejnit na webu akcí propozice ke konání letošního MČR všech plemen
Neodkladně zajistit zveřejnění překladu nového zkušebního řádu Obedience FCI, platného od
1.1.2022.
Zajistit a zveřejnit koncept výběru reprezentace pro nadcházející MS v Lotyšsku, zveřejnit
termíny a místa kvalifikačních závodů.
S aktualizací souboru Soupisky na webu akcí z důvodu změny řádu upravit i chyby ve vzorcích
soupisky a výsledků, které se neustále opakují. Zadat přípravu aktualizace soupisky na nový
řád a plynulý přechod.
Aktualizovat kontakty v databázi akcí. Odebrat práva již neplatným správcům systému.
Zasílat pozvánky na schůze Výboru členům KRK
DOPORUČENÝ termín KRK, pro zajištění bodů 3.-6. je do konce října 2021
RALLY OBEDIENCE

●

●
●

KRK postrádá na webu KO CZ jakoukoliv zmínku o včlenění Rally Obedience pod KO CZ.
Naopak vedení vlastního webu RO považuje za nevhodné. RO by jako součást našeho klubu
měla mít všechny informace ve vlastní záložce na webu KO CZ
dále apelujeme na dokončení a zveřejnění českého řádu pro RO, školení rozhodčích a
stewardů
výbor klubu by měl také co nejdříve (dokud mame tu možnost) jmenovat svého delegáta do
komise FCI pro RO

Zapsala: Houserová
Ověřili: Jánský, Tomicová

