Zápis z členské schůze KA ČR
21. 11. 2015, Praha
1) Předsedkyně klubu agility České republiky Michaela Caldová zahájila schůzi. Protože nebyla
přítomna nadpoloviční většina členů klubu, byl začátek posunut o 30 minut.
- po uplynulé lhůtě 30ti minut bylo přítomno 68 členů klubu. Přítomní členové výboru: Michaela
Caldová, Stanislav Mašek, Adriana Slezáková, Kateřina Lerlová.
2) Volba návrhové a mandátové komise, volební komise, zapisovatele:
- Do návrhové komise byly navrženy: Michaela Bařinková, Daniela Poslušná, Alena Zbožínková.
61 členů PRO, návrh byl schválen.
- Do mandátová a volební komise byly navrženi: Věra Vostrá, Veronika Vostrá, Michal Kulišťák.
67 členů PRO, návrh byl schválen.
- Jako zapisovatel byla navržena Kateřina Lerlová. 68 členů PRO, návrh byl schválen.
3) Renata Mandová navrhla doplnění programu – zařadit za bod č. 4 „Zpráva KRK“ nový bod: Zpráva o
fungování hospodaření výboru klubu v uplynulém období. 39 členů PRO, návrh byl schválen.
- Hlasování o novém programu: 64 členů PRO, návrh byl schválen.
4) Michaela Caldová přednesla zprávu předsedy.
5) Zdeněk Spolek přednesl zprávu Kontrolní a revizní komise.
6) Zpráva o fungování hospodaření klubu za uplynulé období:
- Byly vzneseny dotazy, jakým způsobem bude do daňové evidence zpracována ztráta z r. 2014?
Jaký je celkový schodek hospodaření 2015? Jaká je účetní závěrka za rok 2014? Proč byl překročen
rozpočet na reprezentaci 2015? Předsedkyně se omluvila, že konkrétní informace připravené
nemá.
- Členové žádali, aby byly příjmy i výdaje rozpočtu rozepsané na detailnější položky. Každý
ze členů má možnost zažádat o nahlédnutí do hospodaření. Zájemcům byla na schůzi předána k
nahlédnutí uzávěrka hospodaření za 2014.
- V průběžném hospodaření za 2015 není položka dotací ČKS proto, že ČKS poslalo informace o
dotacích 20. 11. 2015.
- Byl vznesen dotaz, prč byl překročen rozpočet na EOJ o162 000 Kč. Odpověď: některé náklady
byly při plánování opominuty nebo byly vyšší, než se předpokládalo (poháry, ceny, upomínkové
předměty…).
- Byl vznesen dotaz, kdo rozhodl, že EOJ 2015 a MS FCI 2017 budou v ČR a kdo je bude pořádat.
Byla vznesena otázka, zda má výbor právo o tom rozhodovat. Výbor je oprávněn rozhodovat o
tom, jaké soutěže budou v ČR pořádány a členská schůze je oprávněna do toho zasahovat.
- Byl vznesen dotaz, proč chybí podpora akcí pro většinu členů klubu, nejen pro reprezentanty.
- Byl vznesen dotaz, zda a kdy bude vyúčtování akcí reprezentace. V lednu, lze pak kontaktovat
S. Maška.
- Podle předsedy KRK je účetnictví po formální stránce zpracované dobře, bylo by vhodné tvořit
a schvalovat rozpočty takovýchto akcí pořádaných výborem KAČR.

7) Volba nového výboru a KRK
- Předsedkyně vyzvala zájemce o práci ve výboru a KRK.
- Do výboru oznámili svoji kandidaturu Alena Zbožínková, Michaela Caldová, Stanislav Mašek,
Ing. Adriana Slezáková, Petr Dostál (v nepřítomnosti), Zdeněk Spolek, Mgr. Jana Urbanová.
- Do KRK oznámili svoji kandidaturu Jaroslava Podmolová, Marcela Polášková, Lenka Dušánková,
Ing. Pavla Hrníčková.
- Proběhlo hlasování s následujícím výsledkem:
Jaroslava Podmolová – 49 hlasů
Marcela Polášková – 39 hlasů
Lenka Dušánková – 37 hlasů
Ing. Pavla Hrníčková – 45 hlasů

Alena Zbožínková – 63 hlasů
Michaela Caldová – 34 hlasů
Stanislav Mašek – 41 hlasů
Ing. Adriana Slezáková – 55 hlasů
Petr Dostál – 48 hlasů
Zdeněk Spolek – 34 hlasů
Mgr. Jana Urbanová – 41 hlasů

- Členové výboru: Alena Zbožínková, Stanislav Mašek, Ing. Adriana Slezáková, Petr Dostál,
Mgr. Jana Urbanová. Ze svého středu zvolili jako předsedu Stanislava Maška. Ostatní funkce
budou rozděleny na nejbližší schůzi výboru. Do té doby budou všechny agendy (vydávání VP,
komunikace se členy výboru…) beze změny.
- Členové KRK: Jaroslava Podmolová, Marcela Polášková, Ing. Pavla Hrníčková.
8) Diskuse
- Petr Vajgl navrhl Antonína Grygara do Síně slávy Klubu agility ČR. 58 členů z 67 přítomných
členů bylo PRO. Návrh byl schválen.
- Proběhlo předání titulů A3Ch.
- T. Lerl projevil přání, aby byla v novém období výboru dodržována kritéria pro nominaci na MS
FCI a další akce.
- A. Palata se zeptal, zda se výbor vyjádří k připomínkám KRK. Výbor odpověděl, že pokud je zašle
znovu, tak ano.
- E. Vernerová se zeptala, kdo je oprávněný vkládat novinky na web. Výbor odpověděl, že každý
člen výboru má heslo, aby mohl vložit příspěvek na web, s novou úpravou bude mít přístup
členové výboru i KRK.
- R. Mandová se zeptala, jakým způsobem bude MS v ČR pořádáno a zda bude vypsáno výběrové
řízení na MS FCI.
- K. Divišová se zeptala, zda databáze kacr.info je soukromá databáze pana Palaty? Výbor
odpověděl, že není uzavřen žádný právní vztah. Paní Divišová navrhla, aby byl právně tento vztah
vyřešen. Výbor se zavazuje na další schůzi probrat a vyřešit podrobnosti.
- Byl vznesen dotaz, zda se výbor bude zabývat možností, jak zvýšit počet účastníků na členské
schůzi? Zda by nebylo možné korespondenční hlasování? Zda by se změnil termín například
do termínu s velkými závody? Výbor bude zvažovat možnosti, jak motivaci členů k účasti na schůzi
zvýšit.
- A. Palata navrhoval, aby měli členové s dostatečným předstihem (1 měsíc) dostatek informací
o návrzích, které budou na schůzi projednávány a o kterých se bude hlasovat, aby se členové mohli
více informovaně rozhodnout o účasti na schůzi.

- E. Vernerová se zeptala v jakém stavu je komise rozhodčích, jak výbor zajistí, aby se sešli. Podle
A. Palaty je povinností výboru, aby řídil činnost komise, kterou zřídí.
- R. Mandová – navrhuje, aby se udělaly rozpočty na akce, které pořádá výbor, a aby byly předem
zveřejněny. Členská schůze ukládá výboru klubu schvalování a zveřejňování rozpočtů a následné
vyúčtování všech akcí, které pořádá klub (zejm. míněny výjezdy reprezentace, MČR, MČRM,
kvalifikační závody…). 44 členů PRO, návrh byl schválen.
- Z. Spolek požádal výbor, aby předložil členům konkrétní informace k pořádání MS FCI – místo,
datum, rozpočet, sponzory…
- R. Mandová se zeptala, kdo je organizátorem MS FCI? Bude rozhodnuto na první schůzce
zvoleného výboru a výbor organizaci co nejdříve předloží.
- K. Divišová navrhla hlasování o návrhu hospodaření pro rok 2016. P. Pupík navrhl změnit výši
odvodů ze závodů, jejich výše nebyla dlouho aktualizována. Výše odvodů ze závodů bude změněna
na 20 Kč pro člena KA ČR a 100 Kč pro nečlena KA ČR. 28 členů PRO z 44 přítomných členů. Návrh
byl schválen.
- Byla vznesena žádost o podporu i těch členů, kteří nereprezentují ČR na mezinárodních
závodech. T. Lerl prohlásil, že pokud členové na členskou schůzi nedorazili, tak jsou spokojení se
současným vývojem. J. Maroušková podotkla, že členové nevěděli, že se bude hlasovat o zvýšení
odvodů, upozornila, že minulý výbor odsouhlasil odpuštění odvodů několika závodů jako formu
podpory daných organizací.
- Podle názoru Z. Spolka je nedostatek dotací důsledkem špatné prezentace významných
výsledků v našem sportu. Zajímalo by ho, jakým způsobem bude klub pokrývat výdaje na pořádání
MS FCI. S. Mašek oznámil, že poslední MS FCI pořádané v ČR ztrátové nebylo. Podle Z. Spolka velká
část příjmu byla od sponzora. Výbor se bude pořádáním MS FCI 2017 zabývat, aby znal řešení do
příští schůze komise FCI. A. Palata upozornil, že při volbě členů do výboru všichni vyjádřili svůj
postoj k pořádání MS FCI 2017, a proto by měli mít dostatek času k přípravě MS FCI.
- R. Mandová upozornila, že podle směrnice 1/2011 si výbor uložil vypisování výběrových řízení.
Jaký je plán na výběrové řízení MČR a MČRM 2016? Zeptala se, zda byly vybráni pořadatelé i bez
vypsání výběrového řízení? Podle informací současného předsedy ano.
- S. Mašek dal hlasovat, aby nová výše odvodů byla platné od 1. 1. 2016. 25 členů PRO
z 43 přítomných členů.
- K. Divišová navrhuje, aby rozpočet byl na příjmové stránce navýšen na 650 tis. Kč za příjmy
z odvodů. Není možné zjistit, o kolik skutečně rozpočet naroste. Pravděpodobná částka 1 600 tisíc.
V příjmech, pravděpodobné výdaje 1 500 tis. Výdaje. J. Urbanová protestuje, že nemůže slíbit nic,
o čem nic neví. R. Mandová podotkla, že podle stanov do působnosti výboru spadá nakládat
s majetkem klubu podle usnesení členské schůze.
- L. Zochová se ptá, kdy bude zveřejněn zápis a usnesení ze schůze. Bude zveřejněno co nejdříve,
jakmile ho zapisovatelka předá výboru. R. Mandová žádá, aby bylo zveřejněno usnesení ze schůze
2014.
- K. Divišové navrhla zapsat do usnesení členské schůze, že je schválen rozpočet pro rok 2016,
předpokládané příjmy 1 655 tis., předpokládáné výdaje 1 455 tis. Navýšení na příjmové stránce je
o zvýšení odvodů ze závodů o 200 tis. Kč. 21 členů PRO z 37 přítomných. Výbor podal protinávrh,
že bude připraven vyrovnaný rozpočet, výbor se bude snažit ho dodržet. 3 členové PRO
z 37 přítomných. Byl schválen návrh K. Divišové.
- E. Vernerová podala návrh na zrušení schválené koncepce výběru reprezentace pro MS FCI
a EO 2016 a vypsání nového výběrového řízení pro tuto koncepci při zachování současných

termínů kvalifikačních závodů. 10 členů PRO z 35 přítomných. K. Smočková podala návrh, aby
současná koncepce reprezentace MS FCI a EO 2016 zůstala beze změny. 12 členů PRO z 35
přítomných. Byl schválen návrh K. Smočkové.
9) Bylo přečteno usnesení členské schůze. Bylo hlasováno o schválení přečteného usnesení.
33 členů PRO z 35 přítomných. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala 21. 11. 2015 Kateřina Lerlová

