
Zápis z výborové schůze KA ČR

konané dne 23. 2. 2012

Přítomni: Michaela Bakrlíková, Stanislav Mašek, Jitka Maroušková, Ivan Vrkoč, Renata 
Mandová

1. upřesnění funkcí a rozdělení práce ve výboru

-  Michaela Bakrlíková – předseda

- Stanislav Mašek – místopředseda, pokladník, odvody ze závodů

- Renata Mandová – jednatel, delegace rozhodčích (i zahraničních), evidence členské 
základny 

- Ivan Vrkoč – hospodář

- Jitka Maroušková – výkonnostní průkazy, A3Ch

úkol 1. 1. – doplnění nové funkce databáze. Jakmile si pořadatel přidá rozhodčího ke svému 
závodu, odešle systém automaticky rozhodčímu zprávu – zpracuje p. Palata

úkol 1.2. – převzetí delegací zahraničních rozhodčích od Z. Spolka, vytvořit formulář, příp. 
směrnici na žádost o zahraniční rozhodčí – R. Mandová

úkol 1.3. – ohlásit na ČKS změnu kontaktní osoby – R. Mandová

úkol 1.4. – opravení přihlášky do klubu – v závislosti na zrušení psích sportů R. Mandová

úkol 1.5. – zařídit přístupová práva do kacr.info novým členům výboru 

úkol 1.6. – převzít podklady ke známkám ČKS, zajistit zaplacení a rozeslání – R. Mandová

úkol 1.7. – zřídit jmenný seznam členů KA ČR

úkol 1.8. – převzít materiály od M. Konečné – J. Maroušková

úkol 1.9. – převzít materiály od A. Palaty – R. Mandová

úkol 1.10. – připravit seznam veškerého majetku klubu – překážky – zkontrolovat, připravit 
seznam překážek, které je možné půjčovat, připravit předávací protokol – do 31.3.  Veškerý 



ostatní majetek do 10.5. (vč. majetku, který mají rozhodčí), připravit směrnici na nová měřící 
kolečka.  I. Vrkoč ve spolupráci s V. Janatovou

úkol 1.11. – připravit hmotnou odpovědnost pro S. Maška, předat V. Janatové

úkol 1.12. – zrušení karty Z. Spolka a zajištění nové platební karty pro S. Maška. (Finanční 
prostředky, platební karta a čtečka od Z. Spolka byly předány předsedkyni)

úkol 1.13. – zřídit náhled na účet pro R. Mandovou

2. informace k repre 2012 

- opravený systém výběru reprezentace 2012 – viz příloha č. 1 

změny:  – opravena chyba u EO – průkaz původu

               - doplněn realizační tým 

- kritéria pro účast na MS a EO budou uvedena v přihlášce do reprezentace

- Výbor odsouhlasil jednohlasně příspěvek 5 000 Kč na doporučeného rozhodčího pro 
organizátora každého kvalifikačního závodu.

úkol 2.1. – zajistit delegace pro zahraniční rozhodčí (Kindle, Gibson, Stoel)  – R. Mandová

úkol 2.2. – letenka pro P. Kindle – S. Mašek

úkol 2.3. – najít pořadatele 2. QZ – M. Bakrlíková

3. informace k repre mládeže 2012 

-  výbor byl seznámen se změnami oproti loňskému roku

úkol 3.1. - zajistit druhého rozhodčího pro QZJ – R. Mandová

úkol 3.2. – rozeslat koncepci per rollam k hlasování – R. Mandová

úkol 3.3. – rozeslat rozpočet QZJ a výjezdu (vč. odměn) per rollam k hlasování – R. Mandová

4. plnění závazků členské schůze 

úkol 4.1. – překlad řádu FCI – řešeno ve spolupráci s ČMKU – M. Bakrlíková

úkol 4.2. – oprava směrnice 9/11 – Mistrovství republiky plemene – celá směrnice 9/11 byla 
výborem jednohlasně zrušena. Po úpravě členskou schůzí přestala mít význam



-  Jednání o časopisu o agility pro členy klubu. Výbor má k dispozici dvě nabídky: 
Nabídka na časopis „Psí sporty“ – 180 Kč/ rok, 6 čísel, 3 strany k dispozici pro klub, 
přičemž je přislíbena distribuce dříve než na stánky a osoba zodpovědná za správné 
rozesílání na straně psích sportů. 

- Nabídka na časopis „Agility“ – 270 Kč, 10 čísel za rok.

úkol č. 4.3. – znovu jednat s B. Štýbrovou o psích sportech – M. Bakrlíková

úkol č. 4.4 – zpravodaj v elektronické podobě – zajistit rozesílání novinek na e-maily členů

- Odvody ze závodů – na základě zrušení zálohy na odvody ze závodů členskou schůzí, 
byla výborem jednohlasně zrušena směrnice č. 4/11 a dále jednohlasně schválena 
směrnice 1/12 – příloha č. 2

úkol 4.5. – znovu zavést černou listinu pro pozdní platby odvodů, aj.

úkol 4.6. – změna soutěžního řádu - části odkazující na zálohu na odvody – S. Mašek

úkol 4.7. – změny příloh soutěžního řádu (1,3,4) – odkazující na A. Palatu – S. Mašek

- Výbor projednal situaci ohledně webových stránek klubu. 

úkol 4.8. – vytvořit seznam informací, které budou použity ze starého webu, aktualizovat je a 
přenést na nový web – nejpozději do 28.6.

5. kvalifikační kritéria MR a MRM 

- Výbor odsouhlasil jednohlasně změnu ve výběrovém řízení na uspořádání Mistrovství 
republiky v agility 2012 – viz per rollam č. 47

„ Zašlete doporučeně na adresu Zdeněk Spolek, Rooseveltova 333, 251 01, Říčany.“ 
bude nahrazeno: „Zašlete doporučeně na adresu Stanislav Mašek, K lesu 774/27, 142 
00 Praha 4“

Kvalifikační kritéria pro MRM 2012

- Děti  

do 14. let (ročníky 1998 a mladší) – 3x splněná zkouška A1 (V, VD, D) nebo jedna splněná 
zkouška vyšší, splněno v období počínaje následujícím dnem po skončení MČRM 2011 do 
uzávěrky.

- Junioři



do 18. let (ročníky 1994 až 1997) – splněné 3 zkoušky A1 na V nebo jedna zkouška vyšší 
(A2, A3 na V, VD,), splněno v období počínaje následujícím dnem po skončení MČRM 
2011 do uzávěrky soutěže. Kvalifikační kriteria platí i pro soutěž družstev.

- do mistrovského závodu juniorů není zařazena kategorie veteránů

- odsouhlaseno výborem jednohlasně

Kvalifikační kritéria pro MR 2012

- pro účast v soutěži jednotlivců i družstev 1 x A3 s hodnocením na výborně 
v rozhodném období (1.10. 2011 – 30.10.2012) 

- veteráni – minimálně jeden start v kategorii veteránů v rozhodném období
- reprezentanti na MS automaticky
- čtyřčlenná družstva musí být nahlášena do uzávěrky 

- odhlasováno výborem jednohlasně

6. pořadatel MRM- Pomykacz 

- výbor schválil nabídku AK Pohoda na pořádání MRM 2012. Viz příloha č. 3

- pro: Bakrlíková, Maroušková, Mašek, Vrkoč, zdržela se: Mandová

7. IMCA a PAWC 2012 

- výbor schválil jednohlasně koncepci výběru IMCA a PAWC – viz příloha č. 4

- výbor schválil jednohlasně, že KA ČR zaplatí startovné pro účastníky PAWC

- přihláška k nominaci do reprezentace IMCA a PAWC – viz příloha č. 5

8. odměny za 2011 – MS 

úkol 8.1. odměny za reprezentaci na MS, případně EO v jednání

9. různé 

- výbor jednohlasně schválil příspěvek na telefony 300 Kč / měsíc pro každého člena 
výboru, stejně jako v minulém období



- jednáno o vztahu pokladníka a účetní, S. Mašek bude schvalovat veškeré výdaje 
klubu, případně zprostředkovávat komunikaci mezi členy a účetní

- výbor projednal žádost p. Pupíka – výbor se shodl, že není možné porušit řád 
rozhodčích, pan Pupík může být připuštěn ke zkouškám, ale nemůže se stát 
rozhodčím dříve, než splní veškeré podmínky

- Komise rozhodčích – S. Mašek s J. Marouškovou připraví nový řád rozhodčích, poté 
bude předán rozhodčím k připomínkování. J. Maroušková bude za výbor 
prostředníkem s komisí rozhodčích

- Žádost V. Vostré, stát se mezinárodním rozhodčím – výbor osloví komisi rozhodčích, 
která musí poskytnout souhlas, dále je potřeba prokázat znalost alespoň jednoho 
komunikačního jazyka FCI na konverzační úrovni.  J. Maroušková

- pomocníci MS – stále je možné se hlásit, další informace obdrží pomocníci do 15.4.

- Předběžné termíny dalších schůzí výboru – 10.5., 28.6., 13.9., 1.11. – může být 
změněno dle aktuální potřeby

- Diskutována funkce instruktorů klubu agility

úkol 9.1. – připravit změnu jednacího řádu výboru

úkol 9.2. – oslovit rozhodčí pro MR 2012 a MRM 2012 – R. Mandová

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

úkol 9.4. – prověřit možnost vkládání závodu do kacr.info i bez registrace OSA, projednat 
možnost změny osobních údajů uživatelem (adresa)

úkol 9.5. – zjistit u účetní, zda existují seznamy členství pro zjištění nepřetržitého členství

úkol 9.6. – zajistit průkazky – licence rozhodčích, zjistit možnosti u ČKS

Opět se objevily dotazy na to, zda členi klubu agility mohou na zkoušky ČKS.

Dle vyjádření ČKS: „ V souladu s ustanovením ZŘ pro sportovní výcvik psů v České 
republice,
část první- Všeobecná ustanovení,odst 8a) se mohou akcí zúčastnit občané ČR– členové 
organizací a svazů začleněných do ČMKU . 
Ve smyslu čl. 10. Povinnosti psovoda se musí psovod při prezentaci mimo jiné prokázat 
platným členským průkazem , tzn. průkazem některé Organizace nebo svazu v ČMKU. 



Současně prosím o sdělení jména rozhodčího, který odmítl člena vašeho spec. klubu ke 
zkouškám nebo jiné akce připustit. 
Stejně tak je povolená účast, pokud jste členy chovatelských klubů.
Členskou kartu naleznete po přihlášení do kacr.info, když vyhledáte své jméno. 

zapsala R. Mandová


