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Z důvodu usnesení vlády ČR o zavedení nouzového stavu v kontextu šíření virového onemocnění 

COVID19, zasedal výbor klubu online a o zásadních otázkách hlasoval metodou per rollam. 

12. 3. 2020 

Výbor, s ohledem na aktuální prohlášení Vlády ČR, rozhodl o přesunutí termínu konání členské 

schůze. Konání členské schůze se dne 22. 3. 2020, jednomyslným hlasováním výboru, ruší.  

Po ukončení mimořádných opatření výbor projedná náhradní termín konání členské schůze a tento 

řádně a včas, v souladu se stanovami KO CZ, oznámí členské základně. 

20. 3. 2020 

K 20. 3. 2020 bylo vydáno upozornění ČKS o zrušení všech kynologických akci a uzavření cvičišť do 

odvolání. Tato skutečnost byla oznámena členům klubu a pořadatelům akcí na facebookovém profilu 

klubu.  

6. 4. 2020 

K tomuto datu bylo podáno daňové přiznání klubu a přiznání daně srážkou na FÚ. Výbor děkuje své 

člence Janě Krátké za aktivní přístup. 

Ke stejnému datu bylo revizí na ČMKU zjištěno, že nebyly klubu zaslány veškeré schválené dotační 

prostředky. Skutečnost byla napravena obratem. 

15.4.2020 

Na základě veřejného příspěvku o existenčních problémech časopisu Psí sporty a žádostí některých 

členů, rozhodl výbor klubu o uspořádání veřejné ankety ohledně finančního příspěvku pro PS 

z klubových prostředků. Důvodem byl rovněž i fakt, že Psí sporty jsou mediálním partnerem Klubu.  

Dne 30. 3. 2020 byla tedy na FB klubu vytvořena anketa, ve které byli členi klubu vyzváni k hlasování 

o zaslání příspěvku na transparentní účet časopisu. V případě kladného vyjádření bylo možné 

hlasovat i o výši příspěvku. 

Vzhledem k tomu, že FB profil klubu je veřejný, došlo k hlasování i nečlenů klubu. Zároveň je FB 

anketa časově omezená a někteří členové si stěžovali, že její existenci zaznamenali pozdě, po 

uzavření hlasování. 

Z uvedených důvodů byla jednatelka klubu požádána o rozeslání e-mailové žádosti s vyjádřením 

souhlasu / nesouhlasu k příspěvku časopisu a jeho výši. 

K 25. 3. 2020 měl klub celkem 141 registrovaných členů. V anketách hlasovalo pro poskytnutí 

podpory celkem 44 členů klubu. Vzhledem k tomu, že to není ani 1/3 členů, výbor klubu rozhodl o 

neposkytnutí finanční podpory z finančních prostředků klubu. Výbor doporučuje členům klubu, 

v případě empatie s tímto časopisem a dlouhodobým partnerem klubu, přispět z vlastních finančních 

prostředků. 
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30. 4. 2020 

Dne 24. 4. 2020 byla TL a členům repre veřejně sdílena oficiální informace o zrušení letošního MS.  

Výbor následně jednal o vyhodnocení nastalé situace, o dalším postupu, plánu kvalifikací a 

podmínkách kvalifikací pro rok 2021. 

Rozhodnutí výboru o podmínkách reprezentace na rok 2021: 

Vzhledem ke zrušení MS 2020, výbor jednohlasně odhlasoval zrušení kvalifikací pro MS 2020. 

Proběhlé kvalifikační závody a jejich výsledky nebudou započítávány ani do výsledků kvalifikačních 

závodu pro rok 2021. Kvalifikační podmínky pro rok 2021 začnou týmy plnit od 1. 1. 2021, pokud 

s ohledem na níže uvedené info z FCI, nebude rozhodnuto jinak. 

Závody označené jako kvalifikační, které se dosud nekonaly, se ruší.  

MRMJ bylo po dohodě s organizátorem (pí Skalická) přesunuto na druhou polovinu roku. O termínu 

bude základna informována. Organizátorka současně uvědomí všechny dosud přihlášené týmy. 

M ČR 2020 se bude konat v hale v Brně, ve dnech 10. + 11. října 2020. 

Informace z FCI: 

K dnešnímu datu dosud nebyl odsouhlasen, ani zveřejněn, nový zkušební řád obedience, jehož 

platnost byla ohlášena k 1. 1. 2021. Vzhledem k nemožnosti včasného proškolení rozhodčích a 

stewardů na mezinárodní a následně na národní úrovni, se tento datum jeví jako nereálný. 

V průběhu mimořádných opatření bylo mezinárodní školení rozhodčích FCI zrušeno a jeho konání 

bylo z dubna přesunuto na říjen. Následně bylo i toto zrušeno a přesunuto pravděpodobně na 

začátek roku 2021. 

Na základě výše uvedeného požádalo Švýcarsko, jako pořadatelská země MS FCI 2021, o udělení 

výjimky a uspořádání MS 2021 podle pravidel starého ZŘ. 

Ve stejnou dobu požádala pořadatelská země MS FCI O 2020 o přesunutí termínu konání v jejich zemi 

(Španělsko) na 2021.  

Rozhodnutí všech těchto podnětů se dotýká i třetí pořadatelské země, Lotyšska. 

Jednání jsou nyní ke všem bodům, vedena na úrovni FCI s pořadateli předmětných MS FCI.  V tuto 

chvíli se tedy jedná o tom, 

1) Kdo bude pořadatelem MS FCI 2021 

2) Podle jakého řádu bude MS FCI 2021  

3) Od kdy bude definitivně platit nový řád FCI OBE 

Jakmile bude znám oficiální výstup,  bude o tomto neprodleně informována členské základna Klubu 

Obedience CZ. 
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