
Zápis z výborové schůze KA ČR

konané dne 7. 5. 2013 od 17 hod v Praze

Přítomni: Michaela Bakrlíková, Stanislav Mašek, Ivan Vrkoč, Antonín Grygar, Petr Pupík

Omluvena: Renata Mandová

Neomluvena: Jitka Maroušková

1. kontrola zápisu z     18. 12. 2012  

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

úkol 1. 7. – zřídit jmenný seznam členů KA ČR
splněno

úkol 1.10. – připravit seznam veškerého majetku klubu, připravit směrnici na nová měřící 
kolečka
- vytvoření inventárních karet – S. Mašek – úkol trvá

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

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

úkol 9.1. – připravit změnu jednacího řádu výboru
úkol trvá

úkol 9.3. – pojištění rozhodčích – zjistit bližší informace o nabízené službě od ČKS – M. 
Bakrlíková
úkol trvá – bylo zjištěno, že seznam rozhodčích není aktuální, předat ČKS oficiální seznam 
rozhodčích. 



úkol 9.6. – zajistit průkazky – licence rozhodčích 
úkol trvá, průkazky rozhodčích vystaví J. Maroušková 

Úkol 12.1. Vyhotovit předávací protokol na míru pro P. Dostála
- vyhotoveno v rámci úkolu 1.10. – úkol splněn

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

Úkol 15.4. - nový řád ÚKOZ: Dle novely „veterinárního zákona“ od 1. 1. 2013 není potřeba 
mít vlastní Řád na ochranu psů při soutěžích agility. Je nutné při pořádání akcí dodržovat 
veterinární zákon. 

Úkol 16.1. - Vzhledem k tomu, že komise rozhodčích ani po žádostech výboru nesplnila úkol 
vyplývající z platného řádu rozhodčích – „vydání osvědčení o splnění podmínek pro získání 
licence..“, které je potřebné pro přestup rozhodčích, rozeslat per rollam návrh úpravy 
platného řádu rozhodčích – R. Mandová
úkol splněn

Úkol 16.2. - S. Mašek zpracuje kompletní návrh zkoušek nových rozhodčích do 31.1.
Termín zkoušek je stanoven na 2. března 2013
úkol splněn

Úkol 16.3.- zajistit rozeslání odměn juniorské reprezentace EOJ 2012
úkol splněn

Úkol 16.4. – rozeslat návrh odměn EO a MS 2012
úkol splněn

Úkol 16.6.  – předložit koncepci reprezentace do 31. 1. – M. Bakrlíková 
úkol splněn  

Úkol 16.7.  – předložit koncepci IMCA + PAWC do 31. 1. – S. Mašek
úkol splněn

Úkol 16.8.  – vyřešit smluvní vztah s najatou administrativní sílou – M. Bakrlíková 
úkol trvá

Úkol 16.9.  - vyřešeny dotazy A. Palaty – písemně zodpoví M. Bakrlíková – úkol splněn, ale 
přibyly další dotazy. Výbor pověřil M. Bakrlíkovou k vypracování odpovědí

Úkol 16.10. Určit přesný termín členské schůze po ukončení výběrových řízení na MR a MRM 
2013 
úkol trvá 



Úkol 16.11.  - hledání nových partnerů pro sponzorství klubových akcí. Spolupráce členů 
klubu vítána.
úkol trvá - probíhají jednání s novým sponzorem

Úkol 16.12. – rozeslat Směrnici pro rozhodčí agility všem českým rozhodčím – J. Maroušková 
úkol trvá

2. Webové stránky klubu

Výbor pověřuje Petra Pupíka vytvořením nových stránek do 31. 8. 2013

3. Schválení nominace juniorské reprezentace 

Úkol 17.1.     vzhledem k nepřítomnosti R. Mandové rozeslat k hlasování per rollam. 

4. Návrhy bodů za KRK – viz žádost z 11. 12. 2012 – odesílatel P. Dostál

Úkol 17.2. - Návrhy bodů za KRK –  z 11. 12. 2012 – úkoly částečně splněny

5. Dotazy A. Palaty – 1. 1. 2012, 9. 1. 2013, 9. 1. 2013, 24. 4. 2013 

Bude zodpovězeno M. Bakrlíkovou – viz 16.9

6. – Stav financí z MS

Stav financí z MS- výbor vzal na vědomí, rozpočet byl dodržen s mírným přebytkem, který byl 
poukázán na účet klubu

7. -     Žádost p. Kučerová   

Výjimka na přeřazení psa do kategorie veteránů předčasně- žádost zamítnuta 
hlasování - všichni proti



12 - žádost Sommerová 

příspěvek na dopravu na závod do Anglie – zamítnuto
hlasování - všichni proti

13 - Sheltie klub 

spor o pořadatelství MR, předloženo vyjádření ČMKU a ČKS – pořadatelství MR plemene – 
ČMKU i ČKS ve svých vyjádřeních hovoří, že je to plně v kompetenci chovatelských klubů – 
není to záležitost Klubu Agility. Odpověď klubu sheltií zašle M. Bakrlíková

14- 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.

zapsala M. Bakrlíková


