
Zápis z výborové sch ůze KA ČR 

konané dne 22. 10. 2014 od 18 hod v Praze 
 

Přítomni: Michaela Caldová, Petr Dostál, Kateřina Lerlová, Stanislav Mašek, Lucie Janošcová 

Omluveni: Adriana Slezáková 

 

1. Kontrola zápisu schůze výboru dne 26. 8. 2014 

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 9.6. - zajistit průkazky – licence rozhodčích. 

Úkol trvá – zpracuje Kateřina Lerlová a Stanislav Mašek, budou k vyzvednutí na členské 
schůzi 29. 11. 2014 v Praze. 
 

Úkol 17.3. - Nabídka p. Palaty na přepracování klubových normativů. Výbor jednohlasně 
souhlasí s nabídkou pana Palaty na přepracování klubových normativů. Jako odborného 
konzultanta pro spolupráci při přepracování normativů pověřil pí J. Podmolovou.  

Úkol trvá. 

 

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

Úkol trvá. 

 

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.  



Úkol trvá. 

 

2. Vyhodnocení výběrového řízení pro pořadatele MČRM 2015 a MČR 2015 

Mistrovství České republiky mládeže 2015 

Výbor jmenoval komisi ve složení: Petr Dostál, Kateřina Lerlová, Stanislav Mašek. 

PRO: Caldová, Dostál, Lerlová, Mašek 

 

Byly předloženy dvě nabídky – OSA Flying Paws Sedlec u Mikulova zastoupené Petrem 
Vlašicem, a OSA Hloubětín zastoupená Renatou Mandovou. Obě nabídky splňovaly 
podmínky výběrového řízení. 

Jako nejlepší nabídka byla vybrána nabídka předložená OSA Flying Paws Sedlec u 
Mikulova. Pořadateli bude poslána písemná dohoda, ve které se pořadatel zaváže uspořádat 
akci za podmínek daných výborem KA ČR. Dohodu vypracuje Michaela Caldová. 

 

Mistrovství České republiky 2015 

Výbor neobdržel žádnou nabídku na pořádání MČR. Výbor zváží organizaci MČR 2015 
vlastními silami. 

 
3. Program členské schůze 2015 

Bylo hlasováno o programu členské schůze, která proběhne 30. 11. 2014 v Praze. 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Volba návrhové a mandátové komise 
3) Zpráva předsedy 
4) Zpráva KRK 
5) Schválení nových Stanov Klubu agilit ČR 
6) Seznámení plánem hospodaření na rok 2015 
7) Diskuse 
8) Schválení usnesení 
9) Závěr 

 
PRO Caldová, Dostál, Lerlová, Mašek. 
Schváleno. 

 



4. Návrh nové směrnice pro výši odvodů. 

Petr Dostál navrhnul změnu směrnice 2/13 Odvody ze závodů agility – zavedení odvodů za 
licenci závodníka. 

Bod byl překladatelem Petrem Dostálem stažen. 

 

5. Diskuse 

Úkol 20. 1. – Oslovit komisi rozhodčích – oznámení jména předsedy komise rozhodčích 

Kateřina Lerlová je pověřena oslovit komisi rozhodčích, aby výboru oznámila zvoleného 
předsedu do 28. 11. 2014. 

 

Úkol 20. 2. – Žádost Petra Dostála o udělení licence mezinárodního rozhodčího 

Petr Dostál splňuje podmínky pro udělení licence R1 rozhodčího od termínu 15. 2. 2015. 
Předsedkyně Michaela Caldová rozešle schválení udělení licence od platnosti 15. 2. 2015 per 
rollam. 

 

Úkol 20. 3. – Koncepce výběru reprezentace pro IMCA & PAWC 2015 

Per rollam bude poslán ke schválení návrh na managera reprezentace a koncepce výběru 
reprezentace pro IMCA & PAWC 2015. 

 

Úkol 20. 4. – Koncepce reprezentace pro EOJ 2014 

Per rollam bude poslán ke schválení návrh koncepce výběru reprezentace pro EOJ 2015. 

 

Úkol 20. 4. – Zprávy rozhodčího ze závodů 

Kateřina Lerlová zpracuje formulář pro zprávu rozhodčího ze závodů, rozešle ho rozhodčím 
a požádá správce webu KA ČR o vytvoření rubriky na klubových stránkách pro ukládání 
těchto zpráv a jejich kontrolu členy výboru KA ČR, KRK KA ČR a rozhodčím KA ČR. 

 

Zapsala Kateřina Lerlová 


