
 

Klub Obedience CZ, z.s. 

Výbor Klubu OC  

Zápisy z jednání výboru 

 

3. SCHŮZE VÝBORU KO CZ - 15. 10. 2017 PRAHA - ZÁPIS  ZE SCHŮZE VÝBORU 

Dne  15. 10. 2017 se po M ČR v areálu Pesopark uskutečnila třetí schůze výboru Klubu Obedience CZ, z.s. (dále klub, 

KO CZ).  

Přítomni :   Kracíková, Dacejová, Štolová, Richterová, Polická, Vojkovská 

Omluveni:  Gabrielová  

Program: 

1) Výroční členská schůze 2018, příprava voleb 

2) Akce CACT + CACIOB 2018 

3) Mistrovství ČR všech plemen 2018 

4) QZ + koncepce Reprezentace 2018 

5) MS 2018 Nizozemí 

6) Pořadatelství MS FCI 2019 

7) Postih pro agresívní psy 

8) Směrnice pro udělování výkonnostních tříd psovodům ČKS 

9) Sponzoringy, reklamní předměty 

10) Web - akce 

11) Opatření při opakovaném porušení /ignoraci povinností pořadatele 

12) Ostatní 

 

1) Výroční členská schůze 2018, příprava voleb 

Výroční členská schůze bude svolána na leden 2018, termín bude upřesněn; místem konání bude 

Praha - pravděpodobně Hotel Svornost. 

Zajistí: Kracíková 

 

2) Akce CACT + CACIOB 2018 

Přehled akcí CACT musí být sestaven do 20. listopadu, aby mohl být řádně zaslán a zařazen do 

termínového kalendáře na ČKS. Předběžný plán CACT akcí (podléhá včasnému zaslání termínu a 

místa konání pořadatelem akce): 

QZ - kvalifikační závody leden, únor, březen a duben, Mistrovství ČR všech plemen, Mistrovství 

mládeže a juniorů, Mistrovství australských a belgických ovčáků, Mistrovství border collií, Závod o 

Fénixovo pírko. 

CACIOB - při posledních QZ ve Dvoře Králové nad Labem - duben 2018 

Zajistit: Soupiska termínů, zveřejnění na webu, odeslání na ČKS a FCI - Kracíková 

 

 

 



3) Mistrovství ČR všech plemen 2018 

11. Mistrovství České republiky všech plemen v Obedience, CACT se uskuteční ve dnech 6. + 7. 10. 

2018 v kynologické hale Zetro Brno. Kvalifikační podmínky pro všechny třídy zůstávají stejné, jako 

v roce 2017. 

Zajistit: rezervaci haly, propozice - Gabrielová, Polická; Rozhodčího - výbor 

 

4) QZ - kvalifikační závody (CACT) pro účast v reprezentaci na MS FCI 2018: (garant akce) 

13. 1. 2018 - Litovel, hala Mladeč - Dvůr Nové Zámky, křemičitý písek + geotextilie  (Gabrielová) 

10. 2. 2018 - Ostrava, hala Jezdecký klub Baník písek + geotextilie (Barošová) 

17. 3. 2018 - Kladno, tráva (Štolová) 

14. 4 .2018 - Dvůr Králové nad Labem, tráva (Richterová) + CACIOB 

Zajistí: garanti - zveřejnění akce, delegace, propozice, správa akce 

 

5) koncepce Reprezentace 2018, Teamleader 

Kvalifikační podmínky 2018: součet minimálně 500 b. ze dvou nejlepších výsledků z kvalifikačních 

závodů. Podání přihlášky zájemce o reprezentaci do 15.2.2017. 

Výbor ponechává v platnosti odměnu za výbornou (splatné po závodě a vyrovnání všech případných 

závazků vůči klubu).  

Výbor na základě nabytých zkušeností rozhodl o změně podpory reprezentantů takto: Klub vyslaným 

reprezentantům uhradí startovné v plné výši (hromadně na účet pořadatele). Klub zajistí do výše 

schváleného limitu vyslaným týmům reprezentační drezy (2-3 trička, bundu/vestu), případně může 

zajistit zájemcům dokoupení dalších součástí s logem akce (čepice, kalhoty a pod.) - dle aktuálního 

stavu.  

Klub se pokusí prodloužit dohodu o partnerské spolupráci se značkou Renault a minimalizovat tak 

náklady na dopravu.  

Náklady na ubytování a stravu jdou k tíži reprezentanta. 

Výbor předloží členské schůzi návrh na schválení limitu pro reprezentaci ve výši 18-20 tisíc Kč. 

Teamleader 

Pro letošní rok se opět bude hledat zájemce o post teamleadera. Zájemci se mohou přihlásit do 

15.1.2018 písemně volnou formou představit sebe a svou koncepci, nápady, zkušenosti... 

Teamleader (který by se měl domluvit alespoň anglicky), se stará o tým před soutěží, vyřizuje 

potřebnou administrativu, komunikuje s pořadatelem, je styčnou osobou pro všechny reprezentanty 

(i zájemce o repre) a partnerem pro jednání s výborem klubu. Vede si statistiku bodových hodnocení 

v jednotlivých kvalifiacích a poskytuje průběžné informace na web a fcb. Sestavuje konečnou tabulku 

s výsledky kvalifikací a předkládá návrh složení reprezentace výboru. Následně komunikuje 

s reprezentanty, shromažďuje případné podklady a je zodpovědný za včasné přihlášení týmů do 

soutěže. Ve spolupráci s výborem zajistí výběr reprezentačních dresů a aktivně vyhledává sponzory 

pro výjezd reprezentace. Předává informace od pořadatele jak reprezentaci, tak výboru klubu. Pro 

týmy se pokusí vyhledat nejpříznivější ubytování, přičemž je pak na vůli ostatních, zda nabídky využijí 

či nikoli. Na soutěži je pravou rukou reprezentantům a snaží se o udržení harmonie v týmu. Dbá na 

důstojnou reprezentaci ČR a české obedience. Teamleaderovi bude proplaceno ubytování (v případě 

společného s reprezentanty pak jeho poměrná část), náklady na cestu oproti předloženým dokladům 

o tankování (pokud nebude zajištěna cesta sponzorskou formou) a stravné v zákonné výši pro danou 

zemi, ponížené o zdarma poskytnutou stravu (snídaně v hotelu, galavečeře a pod.) a jeden 

reprezentační dres teamleadera. Povinností TL je zajistit originální výsledkové listiny na místě. 



Sestavit představení reprezentace pro Psí sporty a po soutěži napsat zprávu/článek o průběhu a 

výsledcích akce. Přesný soupis úkolů TL dostane od výboru do ruky.  

Výzva na web - zajistí: Kracíková. 

 

6) MS 2018 Nizozemí 

Mistrovství světa FCI 2018 se uskuteční 21. - 24. 06. 2018 v areálu národního jezdeckého centra v 

Ermelo (Nizozemí) .  Soutěž bude tzv. open air, povrch pískový s pevným podkladem. Webové 

stránky mistrovství: https://fciobwc2018.nl/ . První uzávěrka 1.3.2018, definitivní uzávěrka je 

1.5.2018. Do 15.3.2018 je možnost nahlásit případné rezervní soutěžící (není náhradník, ale 

soutěžící, jehož výsledek není možné započítat do soutěže družstev. O počtu rezerv rozhoduje 

pořadatel na základě nenaplněné kapacity a umístění dané země v soutěži družstev).  

Výbor bude vysílat standardně 6 reprezentantů, podmínky zůstávají stejné jako v roce 2017: splněný 

limit 500 b. v součtu dvou nejlepších výsledků z kvalifikačních závodů. Podání písemné přihlášky 

zájemce o reprezentaci do 15.02.2018.  

Maximální počet účastníků MS2018 je 120. Startovné 125€ na osobu, galavečer 40€. 

 

7) Pořadatelství MS FCI 2019 

Česká republika bude pořadatelem MS FCI v roce 2019. Dva zástupci Klubu, Vilemína Kracíková a 

Lukáš Jánský  se zúčastní jednání na Magistrátě Města Kladna, kde bude prezentována vize a 

podklady tak, aby mohly být předloženy Radě Města Kladna ke schválení.  

Předběžný termín 4. - 7. 7. 2019, v atletickém areálu Sletiště. Po písemném potvrzení bude 

sestavena užší a pomocná pracovní skupina a výbor i členové budou informováni. 

Stále hledáme sponzory! Hledáme také dobrovolníky pro výpomoc na přípravě akce, v den akce i po 

jejím ukončení. 

Byla zřízena nová e-mailová adresa MS 2019:  worldwinner2019@obedience.cz  

Zajistí: Kracíková, Jánský 

 

8) Postih pro agresívní psy 

Úprava soutěžního řádu ve formě postihu pro agresívní psy. Jedinec, který se na soutěži obedience 

(od přejímky až po její oficiální ukončení)  projeví agresivně tím, že bezdůvodně napadne jiného psa 

nebo člověka, je bez ohledu na následky z akce vyloučen a je mu s okamžitou platností vysloven 

distanc na dobu 12 měsíců, během které dostane psovod šanci pro nápravu. O incidentu musí 

provést rozhodčí záznam do výkonnostní knížky a pořadatel informuje Klub obedience, který tuto 

informaci postupuje chovatelskému klubu a ČKS. V případě, že by se incident po uplynutí této lhůty 

opakoval, je psovi vysloven doživotní zákaz startu na soutěžích obedience. Posouzení předmětná 

situace je výhradně  v kompetenci rozhodčího. 
 

9) Směrnice pro udělování výkonnostních tříd psovodům ČKS 

Klub dokončil dlouhodobý úkol a představuje novou směrnici pro udělování výkonnostních tříd 

psovodům (odznaky Mladý vzorný výcvikář a Vzorný výcvikář III. - I. stupně). Úplně znění směrnice je 

přílohou tohoto zápisu.  Od 1.1.2018 se proto mění podmínky pro získání licence posuzovatelů 

(rozhodčí a steward) - nově bude vyžadováno získání Odznaku VV alespoň III. stupně v dospělé 

kategorii. Analogicky tomuto schématu bude Klub garantovat ty instruktory, kteří získají Odznak VV 

alespoň III. stupně v dospělé kategorii. 

 



 

 

10) Sponzoringy, reklamní předměty 

Klub obedience hledá sponzory klubových akcí. Pokusíme se navázat spolupráci s Brit (úkol Polická) a 

Hills (úkol Dacejová), prodloužit spolupráci s Renault (úkol Kracíková). Dále bude vyvíjena aktivita ve 

výběru sponzora pro repredresy a případně pro výrobu klubových předmětů. (úkol Kracíková, 

Vojkovská, výbor). Radka Dacejová zajistila bločky s logem klubu, dále byly diskutovány výroční  (10 

let klubu) dárky všem posuzovatelům (čísla pro rozhodčí, propisky, vesty, desky na bodovací karty 

apod.)  a členům (plátěné tašky, trika, propisky nebo flashky). Nabídka sponzorské spolupráce pro 

Klub od fy Jubix, podmínky v jednání. 

 

11) Web - akce 

Petra Štolová informovala o trvajících komunikačních problémech se správcem systému běžícím na 

akce.obedience.cz ; vzhledem k tomu, že se jedná o jediný možný způsob správy oficiálních akcí 

obedience v ČR, je třeba pružné komunikace a adekvátní reakce na naše požadavky. V průběhu roku 

byly pokusy o kontakt několika členů výboru marné nebo neopětované a proto výbor vyslovil 

souhlas s realizací změny správce/vývojáře tohoto systému.  

Zajistí: Štolová 

 

12) Opatření při opakovaném porušení /ignoraci povinností pořadatel 

Výbor musí s lítostí konstatovat, že se notoricky opakují pořadatelé, kteří se snaží ignorovat 

stanovená pravidla pro pořádání akcí. Výbor proto přistupuje k opatření, kdy pořadatel, který 

nebude mít svou předchozí akci v pořádku a kompletně uzavřenou, nebude moci otevřít akci novou. 

Toto řešení se zdá být efektivnějším, než udělování nevymahatelných sankcí. 

 

13) Ostatní 

a) Výbor obdržel zatím jednu žádost o udělení Klubového šampiona Obedience - Jitky Peierové. 

Bude předáno na Výroční členské schůzi. Výzva na web pro případné další - zaslat nejpozději do 

konce roku 2017. 

 

b) Výzva je také pro případné splněné podmínky odznaků vzorných výcvikářů - do konce roku 2017 

s vyhlášením na VČS. 

Zajistí: Kracíková. 

 

c) Změna výše posudečného pro rozhodčí a stewardy na 1200 hrubého (1020 netto). Cestovní 

náhrady pro posuzovatele zůstávají ve stejné výši 6Kč á 1km, ostatní se snižují ze 4 Kč na 3,90 Kč á 1 

km a to z důvodu ujednocení výplaty náhrad dle ČKS, aby mohly být cestovní náhrady započitatelné 

do výkazu dotací. Platnost od 1.1.2018 

 

Příští schůze výboru: před VČS leden 2018. 

 

 

Zapsala: Kracíková  

Ověřila: Štolová 


