ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KA ČR, konané dne 12. 11. 2016 v Přerově
1) Schůze byla zahájena Stanislavem Maškem. Chybí nadpoloviční většina členů. Začátek
schůze posunut na 10:30.
2) Schválení programu členské schůze, počet členů 47 (1 došel později)
Schválení:
- zapisovatele: Eva Maděrová (schváleno, 46 pro)
- návrhové komise: Hana Lukovicsová, Jana Ullver, Zdeněk Lukovics (schváleno, 46
pro)
- volební a mandátové komise: Kristýna Schreierová, Jiřina Máčková, Radana
Vykydalová (schváleno, 46 pro)
3) Zpráva výboru – přednesení zprávy Alenou Zbožínkovou
Výbor ve složení: Alena Zbožínková, Stanislav Mašek (předseda), Adriana Slezáková, Petr
Dostál, Jana Urbanová
Nebylo doposud dořešeno mistrovství republiky.
Jsou vypsána výběrová řízení na pořádání kvalifikačních závodů na MR a na uspořádání
kvalifikačních závodů na EO, IMCA a MS 2017.
Michaela Caldová si vzala na starost uspořádání MS FCI 2017 na klíč jako fyzická osoba, bez
finančního zatížení klubu.
Vzhledem k odstoupení z funkce Antonína Grygara byla zvolena novou dosavadní delegátkou
Eva Lačňáková.
Podporu agility zajišťují sponzoři, kterým patří poděkování – KRMÍM KVALITNĚ s.r.o.,
Zero DC, North Say, Brit a dalším. Mediální podpora klubu – společnost Brit, která zajišťuje
oblečení pro reprezentanty, vybavení na Mistrovství České republiky v agility a Mistrovství
České republiky mládeže v agility včetně věcných cen na závody.
Statistika schůzek výboru přednesena Stanislavem Maškem – výbor se sešel za uplynulou
dobu celkem 4x – 8. 12. 2015, 19. 1. 2016, 17. 5. 2016 a naposledy 25. 10. 2016.
Poděkování reprezentantům za rok 2016 a rozhodčím KAČR. Poděkování juniorským
reprezentantům.
Přednesení statistiky VP a titulů A3Ch a předání zbývajících diplomů A3Ch Adrianou
Slezákovou.
Bylo vydáno 800 výkonnostních průkazů a 68 titulů A3Ch.
4) Zpráva KRK – přednesena Slávkou Podmolovou
Zodpovězení dotazů paní Vostré:
- přeregistrace je zdarma
- účetní uzávěrka za rok 2014 je již v pořádku
- proč nelze zasílat účetní uzávěrky poštou > není doporučeno takovéto dokumenty
zasílat hlavně kvůli možné ztrátě dokumentů, každý člen může nahlédnout do
uzávěrky na schůzi klubu nebo může požádat předsedu a domluvit se s ním a přijet se
na ni podívat
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odmítnutí přijetí přihlášky na závody > pořadatel není povinen přijmout jakoukoliv
přihlášku, pokud však přihlášku odmítne, nemusí udávat důvod, ale bylo by dobré
vyřešit veškeré náležitosti kolem ní včetně platby ihned po jejím obdržení a zaslat
odpověď vaše přihláška nebyla přijata a vrátit peníze obratem zpět
Kontrola účetnictví za uplynulý rok se zatím nestihlo, aby bylo co nejaktuálnější,
teprve proběhne a ihned poté bude na webu.

Tabulka platby VP – nedoručitelný VP za letošní rok 7x > prosba o kontrolu údajů na webu
kacr.info a aktualizaci svých dat jako jsou kontaktní adresy a email ve svých osobních
profilech!
Hodnocení zvládnutí kvalifikačních závodů v Přerově – závody se zdařily.
Byla zaznamenána kritika na facebookových stránkách klubu > prosba o zamyšlení se nad
svou prospěšností klubu a jak mu pomoci namísto kritiky práce klubu na sociálních sítích.
5) Hospodaření klubu za rok 2015 – ztráta 301tis. za MR, EOJ
rok 2016 – z 30. 10. přebytek 378 tis., odhad zisku kolem 450 tis.
Dotaz na nesrovnalosti v zisku > zjištěna chyba, že v zápisu hospodaření klubu za rok 2015
chybí zisk z EOJ.
Změna v účetnictví za rok 2016: účetnictví za rok 2015 bylo děláno až na konci roku účetním,
za rok 2016 jsou faktury zadávány průběžně přímo účetním.
Dotaz paní Vostré o dodání uzávěrky z roku 2014 odkázána na účetní knihu a účetní uzávěrku
na webu klubu a zodpovězení dotazu o detailní kontrole peněz, kterou dělá zvolená revizní
komise, jelikož ji všichni členové nejsou schopni udělat.
Hlasování, počet přítomných členů 46.
6) Návrh rozpočtu na rok 2017
Hlasování o schválení uzávěrky za uplynulý rok – 42 pro, 4 se zdrželi hlasování (schváleno)
Návrh na rok 2017 – přednesení návrhu a předběžného plánu rozpočtu pro rok 2017 na částku
2 610 000 zisku a stejně tak výdajů.
Hlasování o schválení rozpočtu pro rok 2017 – 38 pro, 8 se zdrželo hlasování (schváleno)
7) Volba delegáta FCI
Hlasování o změně delegáta po odstoupení Antonína Grygara na Evu Lačňákovou (nebyla
přítomna, kvůli služební cestě, zaslala dopis s omluvou a vyjádřením ke své zvolené funkci) –
45 pro, 1 se zdržel hlasování (schváleno)
8) Různé
Rozdání A3 šampionů.
9) Diskuze:
Dotaz kdo vlastní kacr.info a ochranu osobních údajů (zodpovězeno – částečný majitel KA,
částečný pan Palata, sám cizinec se může rozhodnout, co všechno vyplní, směrnice nejsou,
databáze je spravována pouze oprávněnými osobami a všechny uložené údaje nejsou veřejné).
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Návrh na vytvoření směrnice jak vkládat a mazat data dle zákona na kacr.info – bude probíhat
jednání s panem Palatou a jeho synem > poděkování za kacr.info.
Dotaz na zvýšení odměn pro rozhodčí (zodpovězen – je daná směrnice, jsou smluvní a můžete
rozhodčího přeplatit, pokud chcete).
Kde klub zveřejňuje rozpočty a vyúčtování všech akcí (z uplynulých let jsou rozpočty
zveřejněny na stránkách klubu a vyúčtování teprve bude).
Změna řádu rozhodčích na nový řád – zaslat návrh řádu rozhodčích (Máčková J.).
Dotace jako podporu nových rozhodčích pro organizátory závodů za poskytnutí prostoru pro
hospitanty (Pánková L.).
Hospitanti – povinnost oznámení o hostování hospitanta do propozic (Krejčí T.) > lze pouze
doporučit, ne nařídit.
Uspořádat soustředění pro děti (Divišová K.).
Uspořádat soustředění pro dospělé reprezentanty jako klubovou akci (Malačková K.) >
odkázáno na manažera reprezentace.
Řešení pořádání oficiálních závodů (zkoušek) na ploše menší než je 24x40m.
Vznesen návrh s platností od 1. 1. 2017: Na ploše menší, než je stanoveno v platných
normativech, je možné pořádat závod pouze se souhlasem delegovaného
rozhodčího/rozhodčích a tuto skutečnost musí pořadatel předem zveřejnit v propozicích, a to
včetně rozměru plochy (navrhla Podmolová S.). Hlasování: 35 pro, 5 proti, 6 se zdrželo
(schváleno).
Upozornění na chybu zveřejněných A3Ch na stránkách klubu – chybějící budou doplněni
Dotaz na výbor proč byly kvalifikační závody rozděleny na MS, EO a MR zvlášť a proč se
kryjí junioři s dospělými (Svobodová E.) > kvůli vysokému počtu účastníků, je spojen termín
kvalifikace dospělých a juniorů v jeden termín, junioři mají tak 2 termíny, děti 1 termín
kvalifikačních závodů.
10) Schválení usnesení členské schůze
Bylo přečteno usnesení z členské schůze: 46 osob bylo pro (schváleno)
Zapsala: Eva Maděrová, 12. 11. 2016, Přerov
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