
Zápis z Výroční členské schůze 2020 KLUBU OBEDIENCE CZ, z.s. 
 
 

Datum:        22. 03. 2020 COVID - náhradní termín: 11/7/20 
Čas:              14:30 
Adresa :       Hotel Svornost, Novozámecká 284, 190 12 Praha 9       
 

    Program: 
1. Zahájení a prezentace 
2. Volba komisí (návrhová a sčítací, volební) 
3. Schválení programu členské schůze 
4. Zpráva předsedy o činnosti klubu 
5. Zpráva pokladníka o hospodaření klubu 
6. Zpráva jednatele, info o členské základně 
7. Zpráva správců sportovní činnosti o akcích 2019 / Statistiky zkoušek / zastoupení 

plemen / VK a systém akce.obedience.cz 
8. Zpráva garanta pro R/S/I 
9. Zpráva kontrolní a revizní komise - přečíst 
10. ** Rámcový plán akcí pro rok 2020 - informativně 
11. Reprezentace MS FCI 2020 
12. Úprava zkoušky OB-Z 
13. Nový řád FCI 2020, info z komise FCI, školení rozhodčích 
14. Rally Obedience 
15. Představení kandidátů a volby do výboru a KRK pro období 2020-2022 
16. Kluboví šampioni / Udělení odznaků Vzorný výcvikář 
17. Vyhlášení výsledků voleb do orgánů klubu 
18. Diskuze 
19. Schválení usnesení členské schůze 
20. Ukončení 

 
 

 
1. Zahájení a prezentace 

Schůze byla po dodržení stanovami určené povinné podmínky o usnášeníschopnosti, 
zahájena předsedkyní Vilemínou Kracíkovou, přivítala přítomné členy Klubu i Výboru. 
Požádala všechny o stvrzení své přítomnosti podpisem v prezenční listině.  
 

2. Volba komisí (návrhová a mandátová / volební) 
Pro řádný průběh schůze byly zvoleny komise, které se ihned ujaly své činnosti: 

- Návrhová – Kracíková (zapisovatel) + Krátká + Polická 
- Mandátová a volební – Kopecká + Valešová + Vágenknechtová  

►Schváleno: 14 jednomyslně 

 



3. Schválení programu členské schůze 
Následně byl přednesen program schůze ke schválení. 
Pro: 14 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
►Program výroční členské schůze byl l schválen. 

 
4. Zpráva předsedy o činnosti klubu 

„Od samého začátku roku 2019 se výbor s maximálním nasazením věnoval přípravě MS OBE 
na Kladně. Jednalo se o náročná a opakovaná jednání na úřadech, se sponzory a prodejci, 
s majiteli areálů a probíhaly dílčí schůzky mezi stewardy a administrativně velmi vysilující, což 
úplně pochopí asi jen ten, kdo někdy žádal o nějaký grant. Za pomoc děkuji všem členům i 
příznivcům sportu obedience, kteří přiložili ruku ať už před nebo po akci. Na tuto akci se 
podařilo získat poměrně zajímavé finanční prostředky, díky kterým (snad) akce (myšleny jsou 
ale klubové finance) neskončila v červených číslech a každý si mohl domů odnést památku na 
první české MS. Na tomto místě patří veliký dík i pokladnici Janě Krátké, která navzdory tomu, 
že sama byla reprezentantkou, velmi aktivně plnila i svou pokladní funkci. MS bylo obrovskou 
zkouškou na nás všechny a já opravdu ještě jednou děkuji za to, že jste u toho byli!  Jménem 
Klubu děkuji celému reprezentačnímu týmu za předvedení svých psů ve špičkových kondicích 
a těším se, že za české barvy budete úspěšně soutěžit i v dalších sezónách! 
Výbor se tedy scházel operativně, ve velké většině e-mailově, za aktivního přístupu „místních“ 
členů Petry Štolové a Lukáše Jánského, nad rámec svých povinností člena výboru se v rámci 
této obří akce ujala koordinace pomocníků Romana Polická. Za české barvy se „na place“ blýskl 
Lukáš Jánský v roli rozhodčího a Anička Musilová jako stewardka, a oba za sebou nechali 
opravdu velmi pozitivní ohlasy. A díky i Ladě Richterové, která zdárně asistovala TL a zároveň 
se aktivně podílela jak na přípravách, tak na průběhu přímo ve velíně. V neposlední řadě bych 
ráda poděkovala všem reprezentantům za to, že hájili české barvy a za opravdu skvělé výkony! 
Držím palce do dalších ročníků! 
Další neopominutelnou osobou roku 2019 byla Michaela Míčová, která se svým psem BOC 
Acey-Ducey Zip Zap vyhrála nejen Mistrovství mládeže, Mistrovství Border Collií, ale stala se i 
Mistrem ČR všech plemen pro rok 2019. 
Rovněž jsme využili přítomnosti prezidentky komise FCI pro Obedience, paní Cariny Savander-
Ranne, která posuzovala posledně jmenované MČR, a zprostředkovali představení nového ZŘ 
našim členům. Po dohodě plánujeme toto zopakovat. 
Děkuji všem aktivním členům, kteří propagují sport obedience, pořádají nepočet seminářů se 
zahraničními lektory, a nebo sami semináře dávají zase naopak v zahraničí. Zde vidím slabé 
místo na straně Klubu a přála bych si, abychom našli společnou řeč s pořadateli na této cestě 
a podíleli se na zprostředkování workshopu s podporou našich členů… 
ČKS – nebyl zaznamenán žádný problém, vloni nám vyšlo velmi vstříc (MS). Na konci roku se 
pouze vyskytl pokus o nařčení  z porušení řádu našimi posuzovateli v zahraničí, ale tento byl 
obratem vyřešen na nejvyšší úrovni, aniž by do toho byl klub jakkoli zatažen. A případ je 
v těchto dnech již uzavřen. 
Sponzor 2020 – Platinum, sleva pro členy – při objednávce se hlaste jako členi KO CZ (podmínky 
dostanou členové do e-mailu). Plot – obnovena spolupráce. Psí sporty – předplatné, bohužel 



podpora z klubových prostředků na nový začátek PS se z rozhodnutí členské základny 
nerealizovala, nicméně i nadále vedeme partnerství.  
Na závěr bych ráda poděkovala Petře Štolové a Kristýně Barošové za práci pro Klub a ve 
Výboru, obě letos již nekandidují. Rovněž děkuji za práci i odcházejícím členkám z KRK Kristýně 
Másilkové a Kateřině Prokešové.“ 
 

5. Zpráva pokladníka o hospodaření klubu 
Jana Krátká – přednesla zprávu o stavu financí a hospodaření Klubu. PŘÍLOHA 
 

6. Zpráva jednatele, info o členské základně 
Anička Musilová – informovala o stavu členské základny a o problematice členů (nových, 
kolektivních) ve vztahu k ČKS. PŘÍLOHA 
 

7. Zpráva správců sportovní činnosti o akcích 2019 
(Statistiky zkoušek / zastoupení plemen / VK a systém akce.obedience.cz) 

Romanka Polická a Peťa Štolová informovaly o agendě sportovní činnosti za rok 2019, o 
problémech s tím související v našem systému. PŘÍLOHA 
 

8. Zpráva garanta pro R/S/I 
Krista Barošová – informovala cestou předsedkyně, že aktuálně neeviduje žádné oficiální 
zájemci o R/S/I, požadavek potencionálních zájemců na změnu podmínek pro stewarda. 
V loňském roce byla jmenována 1 nová rozhodčí (Vilemína Kracíková). 
 
V této souvislosti z pléna vznesen požadavek na zpřehlednění webových stránek a přímý 
odkaz na portál akce.obedience.cz.  
Pro: 14 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
►Úkol: Zpřehlednit web 
 
Byla rovněž předána informace z jednání výboru před VČS týkající se úprav řádů pro R/S/I. 
 
14:15 -   1 člen přišel  a 1 člen odešel. Stav pléna: 14 hlasů. 
 

9. Zpráva kontrolní a revizní komise 
Zpracována předsedkyní KRK Kateřinou Prokešovou, omluvena ze závažných osobních důvodů. 
Příloha  
 
14:30 – přišel 1 člen. Stav pléna: 15 hlasů. 
 

10. Rámcový plán akcí pro rok 2020  
Předsedkyně informovala o dopadu vládních omezeních v souvislosti s COVID-19 na akce ve 
druhém čtvrtletí, dotkly i kalendáře plánovaných akcí na rok 2020. Došlo ke zrušení všech 
plánovaných akcí, některé se přesouvají na druhou polovinu roku. Zrušeno MS2020 ve 
Španělsku, zrušeny kvalifikace 2020. MRMJ přesunuto na podzimní termín, 26.09.2020. Výzva 



pořadatelům CACT závodů, které se přesouvají z původně plánovaných termínů na termíny 
pozdější, aby o tomto informovali předsedu, neboť CACT závody podléhají byť formálnímu 
schválení ČKS a ČMKU. Již přesunuty závody Podkovička, ČS závod a Mistrovství teriérů a 
MRMJ. 
 
Proběhla diskuze ohledně kvalifikačních závodů 2021 a bylo rozhodnuto, že MČR 2020 – bude 
1. QZ pro MS 2021 
pro: 9 
Proti: 2 
Zdržel: 4 
 
►Úkol: Zapracovat tuto informaci do propozic MČR. 
►Najít TL do konce září. Umístit výzvu pro zájemce o TL na web + zveřejnit přihlášku do repre 
 
Dle konečného verdiktu o datu a místě konání MS se může případně hýbnout s termíny QZ. 
 
Termíny QZ a akcí 2021: 
1.QZ  13.MČR všech plemen 11.10.2020 Brno 
2.QZ  16.01. 2021 Litovel, R: Richerová+Kracíková, S: Javorová 
3.QZ  14.03. 2021 Kladno,hala, R&S v jednání 
4.+5.QZ  duben 2021 Studenec (nebo 1.pol.června Studenec) 
 

11. Reprezentace MS FCI 2020 a 21 
 Informace o výstupu z výboru, ke schválení VČS. Počet 6+3, systém dle letošního návrhu, 5QZ, 
účast alespoň na 3, sčítá se umístění. Reprezentantům se hradí: startovné, oblečení; příspěvek 
za výsledek. Podmínkou je dodržení pravidel dle směrnice reprezentanta. TL je hrazena cesta 
a ubytování. 
Dotaz z pléna, jak se bude postupovat v případě shody bodů za umístění?  
Rozhoduje lepší celkový součet bodů z bodovacích karet třech nejlepších závodů, v případě 
shody i zde – rozhoduje součet 3 cviků (chůze, box a přivolání) ze 3 nej závodů. 
 
Pro: 14 
Proti:  
Zdržel se: 1 
►VČS schválila koncepci reprezentace 2021 
 

12. Úprava zkoušky OB-Z 
Představení návrhů a jejich schválení. Výbor dal všem členům možnost se vyjádřit a navrhnout 
změny ve stávajím zkušebním řádu vstupní zkoušky OB-Z. Za aktivní přístup a podněny velmi 
děkujeme! Výbor návrhy sesumíroval a předkládá členské schůzi, následně byly provedeny 
úpravy vzešlé z jednání VČS.  
Po kompletaci úprav bude zveřejněno v příloze a na webu. Termín: konec září 2020 – zveřejnit 
a rozeslat členům. 
Pro: 15 
Proti: 0  



Zdržel se: 0 
►VČS schválila znění úprav nové zkoušky OB-Z s platností od 01.01.2022 
 

13. Nový řád FCI 2020, info z komise FCI, školení rozhodčích 
Předpokládá se, že nový řád bude mít posunutou platnost a to od 2021 (podléhá schválení 
FCI). MS 2021 bude probíhat dle starého řádu. QZ budou dle starého řádu. Sousední Rakousko, 
Německo, Holandsko a Švýcarsko budou v roce 2021 soutěžit dle starého řádu (na základě 
národního rozhodnutí, které země učinily již nyní, a to nejméně do doby konání MS 2021). 
Nový MZŘ není stále oficiálně zveřejněn/schválen FCI. Počátkem roku 2021 by mělo 
proběhnout opět školení rozhodčích v Německu, aby bylo možné řád jednotně vyložit v rámci 
členských subjektů. Dotazy k nejasným bodům v řádu je možné směřovat na zástupce v komisi 
FCI (admin@obedience.cz). Poté budou proškoleni všichni rozhodčí a stewardi v ČR obdobným 
způsobem jako u předchozího řádu v roce 2015/16. 
V případě, že FCI nechá na národních organizacích soutěžení dle nových pravidel, a MS 2021 
bude probíhat dle starého řádu, VČS konstatuje, aby se v roce 2021 soutěžilo dle starých 
pravidel. 
Pro: 15 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
►Nový zkušební řád bude v ČR s ohledem na skutečnosti jako je pořádání MS 2021 dle 
aktuálních pravidel, proškolování posuzovatelů až v průběhu roku 2021, aplikován až od 01.01. 
2022. 
 

14. Rally Obedience 
Předsedkyně klubu informovala o přání některých členů zastřešit i FCI kynologický sport Rally-
Obedience (dále RO) v ČR. Výbor tuto možnost projednal a překládá ji k diskuzi členské schůzi. 
Naši členové budou mít za jeden členský poplatek možnost soutěžit ve dvou disciplínách. Klub 
by zajistil proškolení, osvětu, medializaci a především návrh národního řádu. Zajistí pomůcky 
a vyřeší výkonnostní knížky, případně i portál pro přihlašování soutěží. Předpokládá se příliv 
nových členů.  
Pro:15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
►Klub Obedience zastřeší FCI sport Rally-Obedience (RO), uspořádá semináře pro své členy, 
školení posuzovatelů se zahraničním lektorem a předloží ke schválení znění řádu RO tak, aby 
mohl sport rozvíjet a pořádat akce v ČR. 
Předpoklad: realizace příprav ke schválení do října/max listopadu 2020. 
 

15. Představení kandidátů a volby do výboru a KRK pro období 2020-2022 
Ze stávajících členů výboru odchází Petra Štolová a Kristýna Barošová. O práci ve výboru 
naopak projevily zájem Marta Pöchmannová a Soňa Hošková. Ostatní členové končícího 
výboru projevili zájem v práci pro klub pokračovat. 
Kontrolní a revizní komisi opouští Kateřina Prokešová a Kristýna Másilková. Zůstává Lukáš 
Jánský, přičemž o práci v KRK se přihlásily Michaela Houserová a Jelena Tomicová. 
Kandidátky ve složení: 



Výbor: Soňa Hošková 
Vilemína Kracíková 
Jana Krátká 
Anna Musilová 
Marta Pöchmannová 
Romana Polická 
Ladislava Richterová 
 

KRK:  Michaela Houserová 
Lukáš Jánský 
Jelena Tomicová 

 
 
 
 
 

Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
►Byly schváleny VČS jednomyslně. 
 
 

16. Kluboví šampioni / Udělení odznaků Vzorný výcvikář 
Ivana Šimůnková & Kaleidoscope Atomic Love 
Renáta Voldánová & Baxi der Herder Leionär 
Hana Vymazalová & Niki z Hückelovy vily 
Jana Krátká & Draco Esmee Wonderfull dream 
Lucie Prause & Hadden Ferenčík 
Ivaně Šimůnkové ZLATÝ ODZNAK 
Lucii Gabrielové ZLATÝ ODZNAK 
 

17. Vyhlášení výsledků voleb do orgánů klubu 
Výbor se ujme své činnosti a rozdělí si funkce. O tomto bude informovat zápisem ze své první 
schůze. 
16:30 – odešli 2 členové – stav pléna: 13 hlasů 
 

18. Diskuze 
Diskuze probíhala průběžně v rámci jednotlivých bodů jednání. Žádné další body nebyly 
projednávány. 
 

19. Schválení usnesení členské schůze 
VČS bere na vědomí: zprávy předsedkyně o činnosti klubu, pokladníka, jednatele, správců 
sportovní činnosti, informaci o stavu agendy R/S/I, zprávu KRK a informace o plánu akcí 
2020/2021. Dále vzala na vědomí nové KlCh a udělení odznaků VV. 
VČS schválila koncepci M ČR a Repre 2021. 
VČS schválila úpravu vstupní zkoušky OB-Z s platností od 1/1/22 s platností nového řádu) 
VČS schválila rozšíření působnosti klubu o nový druh obedience sportu, o Rally-Obedience a 
ukládá výboru zpracovat řád, provádět osvětu a proškolit veřejnost i rozhodčí.  
VČS zvolila členy výboru a krk. 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
► Usnesení VČS bylo přijato. 



 
20. Ukončení 

Výroční členská schůze byla ukončena dne 11. 7. 2020 v 17 hodin. 
 
Zapsala: Kracíková 
Ověřila: Houserová 


