
Zápis ze schůze výboru 15/12/22

Místo: online – Google meets

Přítomni: V. Kracíková, L. Richterová, A. Musilová, J. Krátká, M. Pöchmannová

Pozvaní hosté: M. Houserová (KRK), J. Tomicová (KRK) - omluvena, L. Jánský (KRK) – omluven, P.

Sedláčková, R. Pech

Nepřítomni: S. Hošková - omluvena, R. Polcká - omluvena

PROGRAM SCHŮZE

� Kandidátka na roky 23-24

� Dodatečné vyjádření výboru ke zveřejněnému zápisu krk

� Kandidátka zájemců o práci ve výboru je:

https://docs.google.com/document/d/1u56f2zMmkYTv50VP_xRtcNSPq-RFsRjaZEHYnjS3kDE/edit?usp

=sharing

V. Kracíková dává ke zvážení změnit strukturu výboru a rozdělit jej na dvě skupiny, které by se striktně
zabývaly problematikou daného sportu, přičemž společným článkem nad nimi by byl předseda,

pokladník, jednatel, tedy model 3+3OB+3RO nebo 1+4OB+4RO.

Agendy, které musí být vedeny samostatně jsou VK, správa akcí a posuzovatelé. Toto dále nebylo

diskutováno.

� Dodatečné vyjádření výboru ke zápisu krk

Výbor děkuje paní Petře Sedláčkové i panu Richardu Pechovi, že přijali pozvání a informovali i výbor o

proběhlém hlášení a řešení s krk. Výbor přijal vysvětlení od pana Richarda Pecha i paní Petry

Sedláčkové a současně i od zástupce krk paní Michaely Houserové. Po krátké následné diskuzi bylo

konstatováno, že věta „Pochybení je na straně výboru klubu“ není šťastně zvolenou kombinací,

neboť:

- Zveřejnění informací o přihlášení do repre bylo na web KO CZ www.obedience.cz provedeno

hned následující den, co ho V. Kracíková obdržela od TL P. Sedláčkové a to v novinkách, na

úvodní stránce s přímým proklikem do přihlášky

- Vzhledem k tomu, že přihlášení není podmíněno ničím, pouze zájmem, je jedinou

podstatnou podmínkou, aby se informace dostala k zájemcům.

- V. Kracíková uvádí, že kromě zveřejnění již neprováděla další kontrolu údajů, avšak v té době
na jiném místě webu však zůstala informace z loňského roku, o čemž měly kolovat

printscreeny na sociálních sítích, ale ne směrem k výboru

https://docs.google.com/document/d/1u56f2zMmkYTv50VP_xRtcNSPq-RFsRjaZEHYnjS3kDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u56f2zMmkYTv50VP_xRtcNSPq-RFsRjaZEHYnjS3kDE/edit?usp=sharing
http://www.obedience.cz


- Nicméně v tuto chvíli je již po uzávěrkách (obou, tedy 15/10 i po prvním kvalifikačním

závodě, žádost o zařazení do repre nebyla podana ani v jednom termínu a ani dodatečně), a proto

již v této věci není možné udělat nic. Zastaralá informace na webu byla odstraněna

- P. Sedláčková byla požádána o doplnění tabulky s přihlášenými do repre a průběžnými

výsledky na stránku MS 23 – děkujeme

� Stanovy KO CZ, čl. 13 Výbor, bod 8 a 10:

8. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna

nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro něj hlasovala většina přítomných

členů výboru.

10. Jednání výboru se má právo účastnit i KRK, který může vznášet dotazy a připomínky k projednávaným

záležitostem, má však pouze poradní hlas

Výbor vysvětlil, že pracuje v on-line skupině a schází se operativně a vždy dle aktuální

potřeby, a v této skupině probíhá i hlasování; tedy nemůže dostatečně dopředu pozvat vždy

krk, která má dle stanov právo se schůzí účastnit (z ustanovení čl. 13, ani 15 však neplyne

povinnost účasti na každé schůzi Výboru). Návrh do budoucna: Výbor min. 2x ročně
uspořádá on-line schůzi s přizváním krk a provede řádný zápis pro členy klubu

Šestý kvalifikační závod - o závodě bylo povědomí dlouhodobě, bylo avizováno i uváděno, že

se o něm uvažuje. Přesný termín závisel na volných kapacitách haly. Hala by měla mít povrch

podobný tomu na MS. Rozhodnutí výboru nebylo jednotné, bylo většinové a velmi

diskutované. Kvalifikační podmínky se neměnily, stále jsou započítávány tři závody. Otázka

investic je vždy složitá, výbor si je toho vědom. Ale není to jediná stránka věci – je to i

vyslyšení části členské základny o uspořádání kvalifikací po pěti letech zase v této lokalitě.

Tak jako před lety byl požadavek na zahraniční rozhodčí. Příležitost zejména pro nižší třídy

seznámit se s jiným stylem posuzování, než jsou psovodi zvyklí v našich vodách, by mělo být

vítané, zejména, pokud od rozhodčího dostávají zpětnou vazbu…
Z celého pro výbor tedy plyne souhlas doporučením krk pro další roky (vyvarovat se letošních

minel) a diskutovat systém bodového hodnocení pro kvalifikace do repre v rámci programu

nadcházející výroční členské schůze.

� Výbor na žádost krk přednese návrh Lukáše Jánského dle zápisu krk, nicméně se v tomto

neshoduje a z diskuze vyplynulo, že současný systém je spravedlivý a je možné jej spíše ještě
upravit, než od něj ustoupit.

Zapsala: Kracíková

Ověřili: Richterová, Krátká


