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Zápis z jednání Výkonného výboru Klubu agility ČR 21. 11. 2022 

Zpracoval: Lucie Šebková 

Kontakt: Tel.: 602 245 306, e-mail: lucie.sebkova@klubagility.cz  

Datum jednání: 21. 11. 2012 

Přítomni: 
Vilém Čekajle, Karina Divišová, Eva Svobodová, Alena Hudcová, Petra 

Hamšíková, Tereza Kaniová, Lucie Šebková 

Hosté: -  

Místo Online schůzka Microsoft Teams 

Podklady k jednání: -  

 

I. Program zasedání 

1. Schválení programu a zahájení zasedání 

2. Plán zahájení činnosti a převzetí agendy od předchozího Výkonného výboru 

3. Komunikace rozdělení agendy, komunikace ke členům 

4. Rozpočet klubu na rok 2023 

5. Příprava výběrových řízení pro klubové akce 2023 

6. Agenda rozhodčích, nominace oslovených rozhodčích pro klubové akce 2023 

7. Termín členské schůze 2023 

8. Platby členských příspěvků pro rok 2023 

9. Ostatní 

 

II. Závěry a usnesení 

Bod č. 1 Schválení programu zasedání a úvod schůze 

Program jednání byl v souladu s informací sdílenou předsedkyní Výboru. Program byl schválen, žádný 

z členů Výboru neměl k programu žádné připomínky. 

- Usnesení 01/2022: Výbor schvaluje návrh programu jednání Výboru. 

Hlasování: Všichni pro / Schváleno 

Bod č. 6 Nominace oslovených rozhodčích pro klubové akce 2023 

Výbor hlasoval o návrhu Petra Pupíka schválit nominaci rozhodčího Alexe Beitla jako rozhodčího pro 

MČR v agility 2023. 

- Usnesení 02/2022: Výbor schvaluje nominaci pro Alexe Beitla jako rozhodčího MČR v agility 2023. 

Hlasování: Všichni pro / Schváleno 

Bod č. 7 Termín Členské schůze 2023 

Tereza Kaniová představila výboru možnosti termínu dle obsazenosti kalendáře agility i dalších psích 

sportů. Výbor vzal v potaz i možné podzimní prázdniny. Návrh termínu Členské schůze v roce 2023 je 

5.11.2023. Místo bude upřesněno. Informace bude komunikována na webových stránkách a sociálních 

sítí ihned jak to bude technicky možné. 
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- Usnesení 03/2022: Výbor schvaluje termín 5.11.2023 pro konání Členské schůze. 

Hlasování: Všichni pro / Schváleno 

Bod č. 9 Žádost Antonína Grygara o dělení nákladů na cestu pro rozhodčího Regina Reinharda 

Antonín Grygar navrhuje výboru sdílet náklady na cestu rozhodčího Regina Reinharda vzhledem k 

pozvání tohoto rozhodčího na dva po sobě jdoucí víkendy ČR. KAČR by tedy sdílel náklady na cestu 

(podělili se cestovní náklady na půl s organizátorem závodu v prvním víkendu A. Grygarem). 

- Usnesení 04/2022: Výbor schvaluje sdílení cestovních nákladů pro rozhodčího Regina Reinharda 

s organizátorem závodu Antonínem Grygarem. 

Hlasování: Všichni pro / Schváleno 

 

III.  Úkoly výboru 

Bod č. 2 Plán zahájení činnosti a převzetí agendy od předchozího Výkonného výboru 

Výbor se dohodl na následujících úkolech souvisejících se zahájením činnosti a převzetím agendy 

Výboru: 

- Předsedkyně Karina Divišová připraví písemnou žádost pro minulý výbor s výzvou k předání 

agendy. Jednotlivé body agendy diskutovány. V rámci této komunikace také požádá o pravidelné 

zasílání výpisu z účtu (vzhledem k nemožnosti převzetí správy bankovního účtu) tak, aby nedošlo 

k paralyzování procesů v Klubu. 

Termín úkolu: do 24.11.2022 

- Karina Divišová zajistí zprocesování zapsání členů minulého výboru a členů KRK do Obchodního 

rejstříku včetně usnesení členské schůze, stanov a funkčního období. Následně zajistí zapsání 

nových členů výboru a změnu ve složení KRK. Bez tohoto kroku nebude možné získat přístup 

k bankovnímu účtu klubu. 

Termín úkolu: co nejdříve (závisí na součinnosti ostatních)  

- Eva Svobodová ve spolupráci s Vilémem Čekajle zajistí předání agendy VP od Lucie Vočadlové 

(již probíhá). 
Termín úkolu: do 30.11.2022 

- V návaznosti na oslovení předsedkyně panem Zdeňkem Spolkem (reprezentující ČKS), domluví 

Karina Divišová společné setkání k nastavení další spolupráce. 

Termín úkolu: do 10.12.2022 

 

- Vilém Čekajle s podporou Kariny Divišové zajistí převzetí přístupů ke správě databáze kacr.info a 

ke klubovým webovým stránkám www.klubagility.cz. V případě klubových stránek zjistí možnosti 

nahrávání příspěvků. 

Termín úkolu: do 30.11.2022 

 

- Alena Hudcová s podporou Kariny Divišové zajistí převzetí správy účtů na sociálních sítích 

Facebook a Instagram. 

Termín úkolu: do 30.11.2022  

 

http://www.klubagility.cz/
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Bod č. 3 Plán komunikace rozdělení agendy, komunikace ke členům 

- Alena Hudcová připraví externí komunikaci pro členy KAČR, která bude sdílena na webových 

stránkách a sociálních sítích s informací o kontaktech a rozdělení nového výboru.  

Termín úkolu: do 30.11.2022 

 

- Vilém Čekajle zajistí vytvoření nových klubových e-mailových adres pro členy výboru, převzetí 

skupinové e-mailové adresy vybor@klubagility.cz, dále zajistí vytvoření speciálních skupinových e-

mailových adres pro KRK, a jednotlivé specifické agendy Klubu. 

- Termín úkolu: do 30.11.2022 

Bod č. 4 Rozpočet klubu na rok 2023 

- Lucie Šebková připraví pro výbor k seznámení návrh rozpočtu klubu pro rok 2023. 

Termín úkolu: co nejdříve, do 30.11.2022 

Bod č. 5 Příprava výběrových řízení pro klubové akce 2023 

- Lucie Šebková připraví návrh dokumentů a jednotlivých kroků pro proces výběrového řízení pro 

klubové akce na rok 2023. 

- Termín úkolu: do 10.12.2022 

Bod č. 6 Agenda rozhodčích, nominace oslovených rozhodčích pro klubové akce 2023 

- Výbor byl kontaktován Petrem Pupíkem k navázání spolupráce. Výbor bude velice rád nadále 

spolupracovat s komisí rozhodčích. Petr zároveň informoval výbor o aktuálních otevřených 

úkolech, které je třeba pro sezónu 2023 schválit. Karina Divišová pro příští výborovou schůzi 

připraví možnosti k diskuzi a následnému hlasování výboru. 

Termín úkolu: do 10.12.2022 

Bod č. 8 Platby členských příspěvků 2023 

- Vilém Čekajle připraví návrh komunikace k členským příspěvkům pro rok 2023. Po odsouhlasení 

výborem bude tato komunikace zveřejněna v návaznosti na převzetí správy webu a účtů na 

sociálních sítí. 

Termín úkolu: co nejdříve, do 30.11.2022 

Bod č. 9 Řád agility od 1. 1. 2023 

- V návaznosti na usnesení členské schůze připraví Karina Divišová ve spolupráci s Komisí 
rozhodčích návrh nového Řádu agility, který má vejít v platnost 1. 1. 2023. 
Termín úkolu do: 2.12.2022 
 

IV. Usnesení Per Rollam k datu 21. 11. 2022 

K datu zasedání Výboru nebyla přijata žádná usnesení per rollam. 

mailto:vybor@klubagility.cz

