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Zápis z jednání Výkonného výboru Klubu agility ČR 29. 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, Alena Hudcová, Petra Hamšíková, Tereza 

Kaniová, Lucie Šebková 

Omluveni: Eva Svobodová 

Místo Online schůzka Microsoft Teams 

Podklady k jednání:  Návrh Soutěžního řádu od 1. 1. 2023 

 

I.  Program zasedání 

1. Schválení programu a zahájení zasedání 

2. Sdílení informace ke stavu převzetí agendy výboru, plnění úkolů, aktuální informace 

3. Návrh Soutěžního řádu od 1. 1. 2023 

4. Možnosti technického zajištění klubových akcí 2023 

5. Výběrové řízení pro pořádání klubových akcí v roce 2023 

6. PARA Agility – soutěžní řád, manažer reprezentace             

7. Registrace a dotace NSA 

8. Noví rozhodčí 

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 08/2022: Výbor schvaluje návrh programu jednání Výboru pro 29. 12. 2022. 

Hlasování: Všichni pro / Schváleno 

Bod č. 2 Sdílení informace ke stavu převzetí agendy výboru, plnění úkolů, aktuální informace  

Hlasování o prodloužení pronájmu garáže Klubu na rok 2023 při ceně 3.000 Kč/ měsíčně.  

• Usnesení 9/2022: Výbor schvaluje prodloužení pronájmu a žádá předsedkyni Karinu Divišovou o 

prodloužení smlouvy na rok 2023. 

Hlasování: Všichni pro / Schváleno  

Bod č. 3 Návrh soutěžního řádu od 1. 1. 2023  

Karina Divišová předložila Výkonnému výboru návrh Soutěžního řádu platného od 1. 1. 2023.  

• Usnesení 10/2022: Výbor schválil předložený návrh Soutěžního řádu. Řád bude s komentářem 

zveřejněn. V databázi kacr.info dojde ke změně označení kategorie ML na I. V rámci komunikace 

nového Soutěžního řádu proběhne výzva členské základně k zasílání návrhů pro obsáhlejší úpravu 

do 28. 2. 2023. 

Hlasování: Všichni pro / Schváleno 



Klub agility České republiky 

Zápis z jednání Výboru KACR 29. 12. 2022  Stránka 2 z 4 

Bod č. 7 Registrace a dotace NSA  

Vzhledem k vypsání dotačního titulu NSA pro podporu pořádání mistrovských akcí v ČR, bylo navrženo 

zajistit registraci u NSA a podání žádosti o tuto dotaci. Vzhledem k situaci s dokumentací pro zápis do 

rejstříku není jisté, že bude možné provést oba kroky v požadovaném termínu.  

• Usnesení 11/2022: Výbor schvaluje a žádá Karinu Divišovou o zajištění registrace u NSA a 

podání žádosti o dotaci s přihlédnutím k aktuálním okolnostem.  

Hlasování: Všichni pro / Schváleno 

III.  Úkoly výboru 

Bod č. 2 Sdílení informace ke stavu převzetí agendy výboru, plnění úkolů, aktuality 

• Členské příspěvky – aktuálně zaplaceno cca 800 členů, agenda je zpracovávána každý den. 

30.12. bude zveřejněna připomínková výzva na sociálních sítích.  

Zodpovědnost Vilém Čekajle a Alena Hudcová 

• Garáž Klubu – přístupy do garáže byly předány za přítomnosti dvou členů nového Výkonného 

výboru. Karina Divišová zajistí dle hlasování prodloužení smlouvy na rok 2023. Bude provedena 

úhrada pronájmu.  

Zodpovědnost Karina Divišová. 

• Přívěsný vozík bude dle plánu odvezen v první polovině ledna (dle časových možností 

zúčastněných), v prosinci nebylo možné převoz uskutečnit, vozík byl zapadán sněhem. 

Zodpovědnost Lucie Šebková a Karina Divišová, termín leden 2023. 

• Zápis minulého výboru byl podán na rejstříkovém soudu, ihned po zveřejnění bude zajištěno 

zapsání výboru nového a KRK. Dokumentace je připravena.  

Zodpovědnost Karina Divišová, termín co nejdříve. 

• Výbor obdržel výzvu Rejstříkového soudu k doplnění majetkových výkazů z předchozích 

období. Dokumentace byla dohledána z podaných daňových přiznání a byla podána ve stavu, 

v jakém byla minulými výbory odevzdána. Dokumentace byla předána v termínu výzvy. 

Zodpovědnost Karina Divišová, splněno. 

• V rámci převzetí agendy bylo zjištěno, že Klub podepsal DPP. Předsedkyně kontaktovala 

bývalého předsedu k doplnění informace o jaké DPP se jedná, stejně tak byla vyžádána 

smlouva k vedení účetnictví. V termínu jednání výboru bohužel nebyla obdržena odpověď.  

Zodpovědnost Karina Divišová, termín co nejdříve  

• Došlo ke schůzce předsedkyně Kariny Divišové s představiteli ČKS, kde byla nastavena 

komunikace a předávání došlé korespondence. Pro očekávanou valnou hromadu bude zajištěn 

delegát. Zodpovědnost Karina Divišová, splněno. 

• Pro rok 2023 budou zjištěny možnosti vedení účetnictví. Dále bude prověřena aktuální nabídka 

vedení bankovního účtu případně možnosti spořících/termínových účtů pro spolky. 

Zodpovědnost Lucie Šebková, termín co nejdříve. 

• Eva Svobodová organizuje komisní měření pro přihlášené týmy. Aktuálně nejbližší předjednané 

proběhne při kvalifikaci na WAO.  

Zodpovědnost Eva Svobodová, stále probíhá, může být i zajištěno dříve, dle nutnosti. 

• Proběhla schůzka se sponzorem Brit, kde došlo k představení nového Výkonného výboru a 

navázání spolupráce. V průběhu ledna 2023 bude připravena k podepsání sponzorská smlouva 

pro rok 2023. Na základě informace o výši sponzoringu připraví výbor rozpočet využití pro 

klubové akce.  

Zodpovědnost Karina Divišová, termín leden 2023. 

Alena Hudcová připravila k připomínkám členům výboru materiály pro prezentaci Klubu při 

jednáních s případnými sponzory. 
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• Organizace WAO – koncepce zveřejněna, přihlašování na kvalifikační závody bylo spuštěno. 

• Příprava rozpočtu Klubu pro rok 2023 – návrh byl sdílen s členy výboru, naplánováno 

samostatné jednání o rozpočtu 4.1.2023. 

Zodpovědnost Lucie Šebková 

• Vyúčtování AWC – Karina Divišová připraví vyúčtování k proplacení objednaného 

reprezentačního oblečení reprezentanty a k uhrazení příspěvku na cestu pro reprezentanty. 

Zodpovědnost Karina Divišová, termín co nejdříve. 

Bod č. 4 Možnosti technického zajištění klubových akcí  

Vilém Čekajle oslovil jednotlivé poskytovatele technického zajištění klubových akcí s prosbou o zaslání 

jejich cenové kalkulace pro rok 2023. Bude připraveno porovnání pro příští jednání výboru.   

Zodpovědnost Vilém Čekajle, termín 1. polovina ledna 2023  

Bod č. 5 Výběrové řízení pro pořádání klubových akcí v roce 2023 

Výbor připravuje výběrové řízení pro pořádání klubových akcí v roce 2023. Přesnou koncepci představí 

Vilém Čekajle a zašle členům výboru návrh výběrového řízení k přečtení, aby výbor mohl na příštím 

jednání výboru 4. 1. 2023 tento úkol zpracovat. Vzhledem k časové tísni bude připravena i zrychlená 

varianta pro výběr pořadatele kvalifikačních závodů juniorů. 

Zodpovědnost Vilém Čekajle, termín 4.1.2023  

Bod č. 6 PARA agility – soutěžní řád, manažer reprezentace 

Ve spolupráci s komisí PARA agility byly do soutěžního řádu zpracovány změny. V roce 2023 proběhne 

příprava samostatného dokumentu – soutěžního řádu pro PARA Agility.  

Pro sezónu 2023 je nutné najít manažera reprezentace PARA. Komise PARA navrhuje výboru, že se 

pokusí navrhnout kandidáta na tuto roli. Výbor bude o dalším postupu informován. 

Zodpovědnost Vilém Čekajle. 

Bod č. 8 Noví rozhodčí  

Výbor zajistí zveřejnění výzvy členské základně k zjištění zájmu o kurz/zkoušky rozhodčích. Výzva bude 

uveřejněna s možností reagovat do 31. 3. 2023.  

Zodpovědnost Alena Hudcová, termín co nejdříve 

IV. Usnesení Per Rollam k datu 29. 12. 2022 

• 11.12. 2022 Řád agility  

Předmět hlasování je Řád agility KA ČR nahrazující od 1. 1. 2023 platný Řád agility.  

Odesláno dne 2. 12. 2022 

Odesláno od: Karina Divišová 

Hlasování: všichni PRO / SCHVÁLENO 

• 11.12. 2022 Rozpočet kvalifikačního závodu WAO  

Rozpočet WAO předložený Karinou Divišovou byl schválen dle přílohy zápisu.   

Odesláno dne 2. 12. 2022 

Odesláno od: Karina Divišová 

Hlasování: Pro: Alena Hudcová, Tereza Kaniová, Eva Svobodová, Lucie Šebková; Proti: 

Vilém Čekajle; Zdrželi se: Karina Divišová, Petra Hamšíková; SCHVÁLENO 

Pozn. Vilém Čekajle a Petra Hamšíková nesouhlasí z toho důvodu, že navrhují nižší odměnu 

pro pomocníky, např. ve výši startovného na závody.  

• 17.12. 2022 Kandidáti rozhodčí za ČR na posuzování EO a JOAWC 2024 

Předmět je hlasování o kandidátech na posuzování EO a JOAWC v roce 2024.  

Přihlášky: Karel Havlíček (JOAWC), Olga Bazalová (EO) 
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1) Schválení kandidatury Karla Havlíčka na posuzování JOAWC 2024 

2) Schválení kandidatury Olgy Bazalové na posuzování EO 2024 

Odesláno od: Petr Pupík 

Hlasování: všichni PRO / SCHVÁLENO 

• 20.12. 2022 Žádost o udělení licence rozhodčího R1 

Vzhledem ke splnění všech požadovaných náležitostí v souladu s čl. 4.2. Řádu rozhodčích 

výkonný výbor schvaluje žádost Lucie Krejčí o udělení licence rozhodčího R1 ke dni 20. 

prosince 2022.  

Odesláno dne 20. 12. 2022 

Odesláno od: Karina Divišová 

Hlasování: všichni PRO / SCHVÁLENO 
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