
Zápis z výborové schůze KA ČR 

konané dne 18. 12. 2013 od 13 hod v Praze 

 

Přítomni: Michaela Bakrlíková, Petr Dostál, Kateřina Lerlová, Stanislav Mašek, 

Antonín Grygar, Zdeněk Spolek,  

Omluvena:Adriana Slezáková 

 

1. Kontrola zápisu schůze výboru dne 6. 12. 2013 

Úkol 1.1. - doplnění nové funkce databáze. Jakmile si pořadatel přidá rozhodčího ke 

svému závodu, systém automaticky odešle delegovanému rozhodčímu zprávu – 

zpracuje Antonín Palata. 

Úkol splněn. 

úkol 4.8. –Výbor rozhodl umístit na nový web prozatím tyto informace: 

Zápisy ze schůzek rozhodčích, zápisy z jednání výboru, zápisy a usnesení 

z členských schůzí, zápisy a jednání KRK, včetně všech příloh, zápisy z jednání 

delegátů FCI, e-shop (společné dresy), světové stránky vrcholných akcí – do záložek 

reprezentací, síň slávy, záložka doporučujeme, která bude obsahovat seznam cvičišť 

agility, soustředění, tábory. 

Úkol trvá – informace jsou postupně doplňovány. 

úkol 9.1. – připravit změnu jednacího řádu výboru. 

Výbor se rozhodl jednací řád nechat beze změn. 

úkol 9.3. – pojištění rozhodčích – zjistit bližší informace o nabízené službě od ČKS. 

Bylo zjištěno, že seznam rozhodčích není aktuální, předat ČKS oficiální seznam 

rozhodčích. 

Služba od ČKS byla zrušena. 

úkol 9.6. - zajistit průkazky – licence rozhodčích. 

Úkol trvá, průkazky zajistí StanislavMašek a Kateřina Lerlová do 31. 1. 2014. 

Úkol 15.2. – změnit kontaktní e-mail na úvodní stránce v databázi. 

Úkol zrušen. 



Úkol 16.8. – vyřešit smluvní vztah s najatou administrativní sílou – bude předloženo 

členské schůzi. 

Úkol zrušen. 

Úkol 17.3. - Nabídka p. Palaty na přepracování klubových normativůVýbor 

jednohlasně souhlasí s nabídkou pana Palaty na přepracování klubových normativů. 

Jako odborného konzultanta pro spolupráci při přepracování normativů pověřil pí J. 

Podmolovou. 

Úkol trvá – Antonín Palata a Jaroslava Podmolová budou požádání Michaelou 

Bakrlíkovou, aby předložili své přepracování do 15. 1. 2013. 

2. Úkoly od členské schůze 

Úkol 19.1. –zrušení per rollam 76. 

Schváleno jednohlasně. 

Per rollam 76 bylo zrušeno. 

Úkol 19.2. – Jmenovat předsedu komise rozhodčích. 

Dle řádu rozhodčích výbor KA ČR jmenuje komisi rozhodčích, která ze svých řad 

volí předsedu. Petr Dostál navrhuje oslovit R1 rozhodčí, kteří by měli zájem pracovat 

v komisi rozhodčích od 1. 1. 2014. 

Rozhodčí osloví Petr Dostál. 

Úkol 19.3. – Upravit Kárný řád Českého kynologického svazu pro potřeby Klubu 

agility České republiky. 

Zdeněk Spolek kárný řád vypracoval a byl pověřen jeho zasláním členům výboru. 

 

3. Zpráva A. Palaty o funkcích databáze kacr.info 

Úkol 19.4. – Seznámit členskou základnu se změnami funkce databáze závodů 

kacr.info. 

a) K závodu přibyl povinný údaj "Odpovědná osoba". Lze volit pouze člena KA 

ČR staršího 18 let a údaj může měnit pouze hlavní administrátor. 

b) Po volbě rozhodčího u závodu se zašle e-mail zvolenému českému 

rozhodčímu. Pokud je zvolen jiný, než český rozhodčí, odejde e-mail na 

judgesKACR@gmail.com. 

c) Změnu rozhodčího, změnu názvu závodu a změnu data závodu může nyní 

udělat pouze hlavní administrátor. 

d) K zadávání žádosti o VP je přidáno úvodní upozornění. 



e) Po řádném zadání VP se zobrazí zpráva o úspěšném zařazení žádosti do 

databáze a odeslání instrukcí na uživatelský email. 

f) Byla přidána funkce "Hledat agiliťáky". Slouží zájemcům trénink agility - 

zvláště začátečníkům. 

 

4. Různé 

Úkol 19.5. – Výbor požádá Antonína Palatu o doplnění databáze kacr. info o funkce: 
a) Pokud nebude žádost o VP potvrzena do 120 dní, bude žádost vymazána. 
b) Doplnit na úvodní stránku odkaz na webové stránky KA ČR. 
c) Vytvořit nápovědy pro uživatele jak postupovat při vkládání závodu, jak 

vytvořit OSA. 
d) Přidat kontrolu při zadávání závodu dodržení termínu 21 dní před 

závodem, 8 týdnů pro přidání zahraničního rozhodčího. 
A. Palatu kontaktuje Michaela Bakrlíková. 
 
Úkol 19.6. – Doporučit pořadatelům do propozic zařadit odkaz na fotogalerii 
překážek, na kterých budou pořádány závody. 
Doporučení pro pořadatele vytvoří Kateřina Lerlová. 
 
Úkol 19.7.–Oslovit rozhodčí, zda by měli zájem o vyplňování zpráv ze závodů a zda 
by tohoto využili. Zprávy by byly vložené na web KA ČR a byly by přístupné 
rozhodčím a členům výboru a KRK. 
Rozhodčí kontaktuje Petr Dostál. 
 
Úkol 19.8. – Na schůzi komise FCI bude předložena kandidatura pro pořádání EOJ v 
roce 2015 v Rožnově pod Radhoštěm. 
Za výbor KA ČR je odpovědnou osobou Petr Dostál. 
 
 
Zapsala Kateřina Lerlová 


