
Praha, 11. 1. 2012 
 
 

Zpráva revizní komise 
 
 
Dne 15. 1. 2011 proběhlo předání podkladů mezi bývalou členkou výboru ve funkci pokladníka Ivanou 
Kocifajovou a nově zvoleným pokladníkem klubu Radkou Kopeckou. Při předání byla přítomna celá 
revizní komise ve složení Radka Dacejová, Jana Salabová a Milena Wachtlová. Předání veškerých 
dokladů bylo potvrzeno předávacím protokolem. 
 
Na schůzi výboru, která se konala 2. 1. 2012 v Praze, bylo uloženo revizní komisi několik podnětů 
k prošetření. Této schůze se za revizní komisi zúčastnily Radka Dacejová a Jana Salabová. 
 
Body k prošetření: 
1/ postupy v řešení anonymní stížnosti a stížnosti zaslané Kristýnou Másilkovou 
2/ zrevidování činnosti výboru zvoleného na členské schůzi dne 20. 11. 2010, a to i na základě 
zápisů z jednání výboru ze dne 14. 5. 2011 a 15. 9. 2011 
3/ prozkoumání ukončení posuzovatelské činnosti rozhodčí Mileny Bečkové 
4/ prošetření dotací klubu na MS 2011 
5/ ověření správnosti výsledkové listiny z MO BO 2011 z hlediska formy 
 
Závěr: 
Ad. 1 
Dne 12. 7. 2011 byla revizní komisi zaslána anonymní stížnost na funkčnost výboru, který byl zvolen 
členskou schůzí 20. 11. 2010 ve složení předsedkyně Lucie Vetterlová, místopředseda Radek Böhme, 
jednatel Klára Reinischová, správce sportovní činnosti Marie Vágenknechtová, pokladník Radka 
Kopecká, správce webových stránek Dana Valešová a člen výboru Zuzana Coufalová. Anonymní 
stížnost požadovala vysvětlení těchto bodů: 

- Současný zkušební řád je neplatný, neobsahuje aktualizace 
- Soutěžní řád je v rozporu s nynějšími pravidly pro odvádění poplatků za pořádání akce 
- Na stránkách klubu chybí zápisy z jednání výboru 
- Na stránkách klubu nejsou uvedeni členi revizní komise 
- Informace o MS 2011 v Paříži byla zveřejněna pozdě 
- V červenci nebyla ani zmínka o Mistrovství republiky 
- Regulérnost posuzování MR BO a AUO paní Vágenknechtovou a paní Píšovou 
- Nespokojenost s činností členů výboru, jmenovitě p. Böhma, p. Vágenknechtové a p. 

Coufalové 
- Soutěž TOP Team vyhodnocuje sl. Paboučková, která není členem výboru 
- Metodický návod pro pořádání soutěží není aktuální a obsahuje mylné informace 
- Členové nejsou informování, webové stránky jsou neaktuální, obsahují neaktuální 

dokumenty 
 
Tento anonym revizní komise přeposlala předsedkyni Lucii Vetterlové, která se zabývala řešením 
stížnosti a 18. 7. 2011 zaslala e-mailem odpověď, ve kterém přislíbila řešení daných problémů.  
Revizní komise se již nebude anonymními stížnostmi zabývat. 
 
 
 
 



Dne 11. 11. 2011 zaslala členka klubu paní Kristýna Másilková všem členům výboru e-mailem několik 
dotazů: 

- platnost nového zkušebního řádu a školení týkající se připravovaného nového zkušebního 
řádu a nesrovnalosti a neaktuálnost platného zkušebního řádu 

- dále požadovala zjištění podmínek pro to, jak se stát mezinárodním rozhodčím 
- na stránkách klubu nejsou zveřejněny výsledky závodů konaných v Praze 14.-15. 5. 2011 a 

zkoušek v Zámělu 
- výsledky MR BO jsou v rozporu s formátem, který požaduje náš zkušební řád 
- v zápisu ze schůze chybí informace o zrušení Divoké karty na MS 
- zápisy nejsou zasílány členům klubu 

 
Na tyto podněty nebyla dle našich informací zaslána žádná odpověď.  
 
Ad. 2 
Při revizi činnosti výboru bylo zjištěno následující: 

- Aktualizaci zkušebního řádu – současný zkušební řad, tak jak je na webových stránkách 
k dispozici, je neplatný. Neobsahuje změny třídy OB3 platné od 1. 1. 2011 a dále bylo vydáno 
několik dodatků ke zkušebnímu řádu, které nejsou taktéž zaneseny. Pořádání soutěží je tak 
v rozporu s platným Soutěžním řádem klubu Obedience, kde v bodě 6 Cvičební pomůcky a 
vybavení soutěžního prostoru je požadavek na to, aby byl na soutěžích soutěžícím k dispozici 
platný zkušební řád. 

- Podmínky pro uspořádání oficiální akce jsou nyní v rozporu se Soutěžním řádem. V soutěžním 
řádu je uvedeno v bodě 7 Povinnosti pořadatele, administrativa, že organizátor akce zašle na 
účet klubu paušální poplatek 500 Kč. Nově schválené podmínky hovoří o poplatku 20 Kč za 
každého člena klubu a 100 Kč za každého nečlena klubu. Soutěžní řád by měl být 
aktualizován. 

- Zápisy z jednání výboru jsou umisťovány na stránky klubu s několika týdenním až měsíčním 
zpožděním, což může mít za následek neinformovanost členské základny. 

- Na webových stránkách se ke dni 8. 1. 2012 stále nacházejí neaktuální dokumenty, a to 
Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE, který obsahuje mylné a zavádějící 
informace, zejména výši poplatků za uspořádání akce, dále Žádost o vystavení průkazu 
instruktora, která má být zasílána na Lukáše Jánského, který však nyní ve výboru nepůsobí, 
Žádost o delegaci rozhodčího také obsahuje nepřesnosti v podobě chybné adresy klubu. 

- Revizní komise je toho názoru, že při pořádání MR 2011 došlo k několika pochybením. 
Startovné pro členy má být vždy zvýhodněno (viz. Zápis z jednání Členské schůze 28.2.2009, 
bod 4), na MR 2011 bylo startovné pro všechny týmy stejné.  Informace o nadcházející akci 
by měly být k dispozici v dostatečném předstihu, což se v případě MR nestalo (7 týdnů před 
konáním akce nebyla o MR ani zmínka, viz. příspěvek v Diskuzi na stránkách Klubu od vili.k z 
19. září). I přestože se místo konání řešilo na poslední chvíli, myslíme si, že členům mohly být 
průběžně poskytovány informace alespoň o tom, o jakých místech se jedná, jací rozhodčí a 
stewardi jsou delegováni. Za velmi nešťastnou považujeme nefunkčnost webu krátce před 
MR. 

 
Ad. 3 
Mileně Bečkové byla v roce 2011 pozastavena činnost pro posuzování soutěží obedience, jako důvod 
byla uvedena neúčast na školení rozhodčí dne 29. 1. 2011 v Praze, ze kterého nebyla omluvena. Paní 
Bečková byla o této skutečnosti informována až v momentě, kdy byla na klub zaslána žádost o její 
delegaci k posuzování závodů a tato delegace byla zamítnuta. Toto jednání ze strany výboru není 
v rozporu s Pravidly posuzování vydanými klubem OBEDIENCE v říjnu 2009. Jedná se o bod 4.2 
Povinné semináře rozhodčích: „Neomluvená neúčast na těchto seminářích je považována za vážný 
přestupek rozhodčího Obedience CZ, který je automaticky potrestán okamžitým pozastavením 
licence rozhodčího obedience na jeden rok, včetně odebrání všech již vydaných delegací.“ 



Dle slov paní Vágenknechtové a paní Coufalové byla paní Bečková před konáním školení několikrát 
neúspěšně kontaktována. Revizní komise zatím vyjádření paní Bečkové neobdržela. 
 
Ad. 4 
Dle zápisu ze schůze výboru ze dne 14.5.2011 měl klub na reprezentaci přispět celkem 3000 Kč na 
osobu, které měly částečně pokrýt ubytovaní + dopravu. Klub, jmenovitě paní Vetterlová, měla 
zajistit nové reprezentační soupravy pro celou výpravu. Celková částka uvolněná na reprezentaci byla 
34.785 Kč.  

Startovné: 360 EUR (4x 90 EUR) – 8.960,4 Kč + 220 Kč poplatek za platbu do zahraničí 
Vlajky, kšiltovky: 1.214 Kč 
Kalhoty: 3.475 Kč 
Trička + bundy: 5.916 Kč 
Dotace klubu: 15.000 Kč (5x 3.000 Kč)  

Český kynologický svaz poskytl na Mistrovství světa Obedience 2011 dotaci 5000 Kč, která částečně 
pokryla výši startovného. Na základě vyjádření všech členů tehdejšího výboru dospěla revizní komise 
k závěru, že úhrada výše zmíněných položek byla výborem, i když nejednoznačně, schválena. 
 
Ad. 5 
MR BO a AUO se uskutečnilo 11.6.2011. Výsledky, které jsou zveřejněné na stránkách klubu, 
nedopovídají požadavkům, které vyplývají ze soutěžního řádu, bod 7 Povinnosti pořadatele, 
administrativa. Na klub má být pořadatelem zasílána výsledková listina a hodnotící karty 
v elektronické podobě. Tato skutečnost je zmíněna také v zápisu Členské schůze ze dne 28.2.2009, 
bod 4: „V sekci „Ke stažení – Formuláře a návody“ je k dispozici prázdná výsledková listina, ze které 
se automaticky generují karty pro rozhodčí apod. Tento soubor zasílá pořadatel po závodu řádně 
vyplněný zpět klubu (Jiřímu Bíbrdlíkovi), výsledky jsou evidovány a archivovány.“ 
 
 
Působení výboru, tak jak byl zvolen Členskou schůzí, bylo ukončeno rezignací nadpoloviční většiny 
jejích členů, jmenovitě: Kláry Reinischové, Marie Vágenknechtové, Lucie Vetterlové, Dany Valešové. 
V době, kdy svou rezignaci podala Klára Reinischová, byla výborem jmenována jako náhradní člen 
Kristýna Másilková, následně odstoupili ostatní výše jmenovaní členové výboru. 
 
 
Zprávu vypracovala: 
Radka Dacejová, předseda RK 
 
 
Zprávu ověřily: 
Jana Salabová, Milena Wachtlová 


