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Zápis z jednání Výkonného výboru Klubu agility ČR 07. 12. 2022 

Zpracoval: Lucie Šebková 

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

Datum jednání: 07. 12. 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: Návrh koncepce WAO 2023 

 

I.  Program zasedání 

1. Schválení programu a zahájení zasedání 

2. Sdílení informace ke stavu převzetí agendy výboru, kontrola úkolů 

3. Komisní měření psů k přeměření 

4. Aktualizace grafiky k A3Ch 

5. Možnosti technického zajištění klubových akcí 2023 

6. Nominace rozhodčích pro 2023 

7. Koncepce WAO 2023 

8. Oslovení sponzorů 

9. Management reprezentace 

10. 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 05/2022: Výbor schvaluje návrh programu jednání Výboru pro 7. 12. 2022. 

Hlasování: Všichni pro / Schváleno 

Bod č. 6 Nominace rozhodčích 2023  

Hlasování o rozhodčích pro klubové akce: 

• Kvalifikační závody JOAWC – návrh rozhodčího Kurta Owe Steinseta pro 1. juniorské 

kvalifikační závody a Petra Pupíka pro 2. juniorské kvalifikační závody.  Obě akce budou bez 

videa. 

Hlasování: Všichni pro / Schváleno 

• Kvalifikační závody MČR – návrh, aby všechny 4 kvalifikační závody proběhly bez video 

rozhodčího. 
Hlasování: Všichni pro/Schváleno  

• Kvalifikační závody EO/AWC, MČR, MČRM – proběhnou s posouzením videorozhodčím.  

Hlasování: Všichni pro / Schváleno 

Karina Divišová vyzve rozhodčí k nominaci na posuzovatele videa. 

Vilém Čekajle osloví p. Matrase pro návrh kalkulace použití videa pro zmíněné klubové akce. 
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• Nominace rozhodčí Jeannine Gloor pro závod kvalifikace MČR Morava 17. – 18.6. 2023. Pokud 

nebude dostupná, bude pozván jiný mezinárodní rozhodčí. 

Hlasování: Všichni pro / Schváleno 

• Výběr českých rozhodčích pro nominaci na zahraniční akce FCI. Karina Divišová dojedná 

s Petrem Pupíkem oslovení rozhodčích s žádostí o zaslání nominací. Následně proběhne tajné 

hlasování rozhodčích. Pokud se přihlásí pouze jeden rozhodčí na akci bude mít automatickou 

nominaci, pokud bude přihlášených více, proběhne hlasování. Nominovaný musí být 

mezinárodní rozhodčí. 

 

Usnesení 6/2022: Výbor schvaluje nominace rozhodčích dle jednotlivých bodů. 

Hlasování: Všichni pro / Schváleno 

 

Bod č. 7 Koncepce WAO 2023  

Karina Divišová navrhuje změnu v koncepci WAO, dle předloženého návrhu (příloha), kde je upravena 

formulace bodového hodnocení a příspěvek dle možností rozpočtu.  

Usnesení 7/2022: Výbor schvaluje předloženou koncepci WAO včetně změn. 
Hlasování: Všichni pro / Schváleno 

III.  Úkoly výboru 

Bod č. 2 Sdílení informace ke stavu převzetí agendy výboru 

• Všichni členové bývalého Výkonného výboru KAČR potvrdili, že předali veškerou agendu.  

• Pro zápis minulého výboru do Rejstříku chybí několik čestných prohlášení, stejně tak chybí 

čestná prohlášení od některých členů KRK. Dále chybí Usnesení z členské schůze v minulém 

roce. 

• Podání zápisu na rejstříkový soud je v plánu stihnout do konce roku 2022. Zodpovědnost 

splnění Karina Divišová. 

• Navázána komunikace a základní proces spolupráce s účetní klubu pí. Březíkovou. Návrh 

rozpočtu pro rok 2023 je připraven, nutné samostatné jednání výboru pro sdílení veškerých 

detailů. Zodpovědnost Lucie Šebková. 

• Dále bude domluvena schůzka pro předání klíčů od garáže s hmotným majetkem klubu  
a k převezení klubového vozíku, dočasně bude parkován u Tachyon Arény v Čerčanech. 

Zodpovědnost Karina Divišová a Alena Hudcová, termín co nejdříve. 

• Bude domluvena schůzka s majitelem garáže k jednání o možnostech pronájmu (aktuálně se 

s majitelem nedaří spojit). Následně bude provedena revize obsahu garáže. Zodpovědnost 

Karina Divišová a Alena Hudcová, termín co nejdříve. 

• Lucie Vočadlová předala další drobné věci (trička, razítka) zatím uskladněno. 

• Webové přístupy předány. Webové stránky jsou naprogramované způsobem, který 

neumožňuje plnohodnotné editování webu v gesci KACR. Stejně tak kacr.info. Navrženo 

samostatné jednání výboru na téma potřeby nového systému. Zodpovědnost Vilém Čekajle. 

• Proběhlo předání agendy odvodů. 2 pořadatelé s nezaplacenými odvody v době členské 

schůze: 1. již uhrazeno, 2. domluven termín uhrazení. Pokud by u druhého pořadatele nebyl 

termín dodržen, projedná výbor další kroky. Zodpovědnost Tereza Kaniová. 

Bod č. 3 Komisní měření psů k přeměření  

Dle usnesení členské schůze a také dle usnesení minulého výboru zajistí Eva Svobodová komisní 

měření pro přihlášené členy (datum, místo, 3 rozhodčí k měření). Následně je přeměření nutné ihned 

uvést do VP, potvrdit razítkem. Prioritně budou stanoveny termíny, kde budou 3 rozhodčí na akci, 
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v případně nutnosti výbor ad hoc per rollam odhlasuje pozvání rozhodčích a proplacení cestovních 

nákladů.  
Zodpovědnost Eva Svobodová 

Bod č. 4 Aktualizace grafiky A3Ch 

K A3CH bude připraven návrh nové grafiky. Nutné zajištění rámečků z IKEA.  

Zodpovědnost Petra Hamšíková a Alena Hudcová 

Bod č. 5 Možnosti technického zajištění klubových akcí  

V návaznosti na dotaz p. Palaty ohledně potvrzení termínů a podmínek pro technické zajištění 

klubových akcí, výbor prověří možnosti řešení a možnosti případných pořadatelů (dle veřejného 

formuláře). Panu Palatovi bude zaslána odpověď s prosbou o strpení a výbor prověří možnosti řešení.  

Zodpovědnost Karina Divišová, co nejdříve. 

Bod č. 6 Nominace rozhodčích 2023  

Výběr rozhodčích pro nominaci na zahraniční akce FCI v roce 2024. Karina Divišová dojedná s Petrem 

Pupíkem oslovení rozhodčích s žádostí o zaslání nominací. Následně proběhne tajné hlasování 

rozhodčích. Pokud se přihlásí pouze jeden rozhodčí na akci bude mít automatickou nominaci, pokud 

bude přihlášených více, proběhne hlasování. Nominovaný musí být mezinárodní rozhodčí.  

Bod č. 8 Oslovení sponzorů  

Je potřeba připravit průvodní dopis, s obrazovými přílohami pro oslovení potenciálních sponzorů. 

Následně bude prezentováno Výkonnému výboru k připomínkám. Dále je potřeba připravit seznam 

možných sponzorů k oslovení (s respektováním stávajících smluvních podmínek aktuálních sponzorů). 

V rámci návrhu by bylo dobré připravit i FB výzvu pro případné tipy a kontakty na sponzory. 

Zodpovědnost Alena Hudcová, termín co nejdříve 

V rámci spolupráce se sponzory byla domluvena schůzka s Britem pro představení nového výboru a 

domluvení podmínek sponzoringu pro rok 2023. 

Bod č. 9 Management reprezentace  

Vzhledem k nedostatku času pro výběrové řízení na manažery reprezentace pro sezonu 2023, výbor 

vyzve Manažery reprezentace pro předložení koncepce pro rok 2023. Zároveň je ale nutné zahájit 

přípravu pro výběrové řízení pro rok 2024.  

Zodpovědnost Tereza Kaniová a Alena Hudcová, termín co nejdříve. 

Vilém Čekajle zajistí přípravu výběru manažera reprezentace PAWC.  

Bod č. 10 Ostatní – Korespondenční adresa 

Korespondenční adresa Klubu se změní k Tereze Kaniové. Je nutné ověřit kde všude je kontaktní 

adresa uvedena. 

Zodpovědnost Karina Divišová, termín co nejdříve. 

Bod č. 10 Ostatní – Správa klubových akcí 

Dosud byly akce Klubu vedeny pod společným účtem pro všechny členy Výboru. Dojednat s p. Palatou, 

aby se tento účet zrušil a akce budou nadále vedeny pod jednotlivými členy výboru, kteří je na kacr.info 

založí.  

Zodpovědnost Karina Divišová 

Bod č. 10 Ostatní – Komunikace na sociálních sítích 
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Je založen Instagramový účet Klubu, kde fotografové Marek Beneš a Michal Berger povolili možnost 

použití fotografií pro účely propagace Klubu. Informace na IG budou průběžně přidávány spolu 

s informacemi na FB. 

Zodpovědnost Alena Hudcová, probíhá. 

 

IV. Usnesení Per Rollam k datu 07. 12. 2022 

• 2. 12. 2022 - Žádost o odpuštění odvodů ze závodu č. 22382 

Na základě žádosti Jakuba Štýbra ze dne 28. listopadu 2022 výkonný výbor rozhodl, že souhlasí 

s prominutím odvodů ze závodů č. 22382, který se koná ve dnech 3. - 4.12. 2022 v Terezíně  

a který pořádá spolek DogFriends. Důvodem je, že celý výtěžek ze závodu bude věnován  

na charitativní účely na podporu Ukrajiny. 

Odesláno dne 29. 11. 2022 

Odesláno od: Karina Divišová 

Hlasování: všichni PRO / SCHVÁLENO 
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