
 

Klub Obedience CZ, z.s. 

Výbor Klubu  

Zápisy z jednání výboru 

 

 

ZÁPIS ze schůze výboru Klubu Obedience CZ, z.s. 

 

Schůze se konala dne 11. února 2017 v hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha 9. Pozvánka byla 

zaslána i předsedkyni KRK. 

Pozváni: Radka Dacejová, Lucie Gabrielová, Vilemína Kracíková, Romana Polická, Ladislava 

Richterová, Petra Štolová, Kristýna Vojkovská a Kateřina Prokešová (KRK) 

Přítomni: Radka Dacejová, Lucie Gabrielová, Vilemína Kracíková, Romana Polická, Ladislava 

Richterová, Petra Štolová 

Omluveni: Kristýna Vojkovská 

 

PROGRAM SCHŮZE: 

1. Zhodnocení MČR 2016 

2. Teamleader reprezentace 

3. Reprezentace 2017  

4. Příprava členské schůze 

5. Různé: Sponzoring a partneři, Reklamní předměty 

 

Bod 1: Zhodnocení MČR 2016:  

Výbor klubu děkuje pořadatelům (týmu Denisy Řehákové a Romaně Polické) za vzorně připravenou a 

zajištěnou akci a za hladký průběh náročného a plně obsazeného závodu. 

Bod 2: Teamleader reprezentace 

Výbor revidoval otázku proplacení nákladů teamleadra za rok 2016 a v tomto smyslu bude 

teamleader informován. 

Temaleader pro rok 2017: Výbor klubu obdržel žádost od Anny Musilové.  S ohledem na výsledek 

jednání o teamleaderovi  při minulém zasedání (neshoda), rozhodl se výbor hlasovat o tomto 

kandidátovi takto: 

PRO: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 2 

Teamleaderem reprezentace pro rok 2017 byla zvolena Anna Musilová. Teamleadra bude v tomto 

smyslu informovat jednatelka Klubu. 

Bod 3: Reprezentace 2017 



K dnešnímu dni je přihlášeno 9 týmů, seznam je zveřejněn na webu Klubu. Termín a místo konání 

soustředění reprezentace bude zveřejněno, t.č. v jednání. 

Bod 4: Příprava Členské schůze 

Bude spuštěn přihlašovací formulář, program bude rozeslán na členy klubu prostřednictvím e-mailu. 

Návrh na udělení Čestného členství v Klubu Obedience CZ, bude součástí zvacího e-mailu. 

Termín: ihned, Kracíková 

Bod 5: Různé 

9.1  Sponzoring a partneři 

Sponzor Klubu pro kvalifikační závody a MS je Ivan Vlček (Pomůcky obedience), další sponzoři Klubu 

firma Labet (smlouva v jednání).  

Předsedkyně informovala o připravovaném podpisu smlouvy se značkouRenault - pro tento rok jako 

exkluzívního partnera české reprezentace (primárně zajištění dopravy, Renaulty Passenger s polepy) 

a po proběhlých jednáních i jako sponzora všech klubových soutěží včtně M ČR (výroba partnerských 

bannerů a log) - jednání jsou ve finální fázi; a dále o novém sponzorovi pro klubové soutěže, kterým 

je Vitacraft - kontakt bude předán pořadatelům. 

Termín: průběžně 

9.2  Reklamní předměty 

Spolupráce s Kristýnou Vojkovskou (Psí škola Fénix), vesty pro ukázky obedience s logem klubu – 

poptání (jednatel Klubu). Dále byly diskutovány výroční předměty pro rozhodčí a stewardy i pro členy 

k desetiletému trvání Obedience v ČR. 

9.3  Cestovné schůze výboru 

Aby mohly být tyto náklady účtovány v rámci dotazí z ČKS, resp. MŠMT, bylo odsouhlaseno snížení 

paušálního tarifu o 0,1 Kč a to na 3,9 Kč/km. 

9.4  Žádosti o vystavení výkonnostních průkazůOd 11. 2. 2017 bude možné žádat o vystavení  

výkonnostního průkazu pouze prostřednictvím elektronického formuláře na webu Klubu. . 

Provést změnu na stránkách - ihned. 

9.5   Projednání podmínek pro udělení výkonnostních tříd vzorného výcvikáře.  

Bude zveřejněno na webu klubu a zaneseno do Soutěžního řádu. 

Termín: konec února 2017  

9.6  Pravidla pro pořádání mistrovství plemen:  

Pořadatelem je klub zaštiťující dané plemeno, pokud plemeno zaštiťuje více klubů, je třeba dodat 

souhlas dalších klubů s pořádáním akce. Pro pořádání akce v následujícím roce dostává přednost další 

klub zaštiťující plemeno. Bude zaneseno do Soutěžního řádu. 

Termín: konec března 2017 

9.7  Doplnění Soutěžního řádu:  

V rámci jedné akce smí jeden pes startovat pouze s jedním psovodem. 

Termín: konec března 2017  

9.8  Posuzovatelé 



Nové podmínky pro udělení licence rozhodčího – II. stupeň vzorného výcvikáře, hospitace, platnost 

od 1. 5. 2017. Bude zaneseno do směrnice pro rozhodčí. 

Licence instruktora – bude ještě předmětem jednání. Nicméně získání licence instruktora bude 

podmíněno získáním III.stupně vzorného výcvikáře.   

Doposud udělené licence rozhodčího, stewarda nebo instruktora nadále zůstávají v platnosti. 

Školení instruktorů 2017 proběhne při kvalifikačním závodě ve Dvoře Králové, v pátek 21. 4. 2017. 

V tomto termínu proběhne i školení nových stewardů a rozhodčích. 

 

Zapsala: Radka Dacejová 

Zápis ověřily: Richterová, Kracíková 


