
Vážení členové revizní komise,  

Rádi bychom se touto cestou vyjádřili k Vašim dotazům obsaženým v zápisu o jednání KRK ze dne 

16.1. 2023 zaslaného nám emailem dne 19.1. 2023. 

K bodu č. 1: 

Dotaz č. 1 

Částka ve výši 75.000 Kč, kterou je paní Míša Bakrlíková povinna uhradit Klubu agility doposud 

uhrazena nebyla, a to zřejmě z toho důvodu, že doposud nenastala doba splatnosti tohoto závazku. Ve 

svém dotazu jste opomněli skutečnost, že ke Smlouvě o spolupráci při pořádání Mistrovství světa FCI 

byl podepsán dne 27. října 2020 dodatek č. 1, kde se v odst. 2 stanoví, že vzhledem k posunu konání 

Mistrovství světa z roku 2022 na rok 2023 se ve shora uvedené smlouvě číslo 2022 nahrazuje číslo 

2023. Povinnost uhradit zmiňovanou částku ve výši 75.000 Kč tedy nenastala ke dni 31.8. 2022, , ale 

vznikne dle platné smluvní dokumentace až ke dni 31.8. 2023.Dotaz č. 2) 

Aby bylo možno požádat o dotaci na pořádání MS FCI (viz. následující body) bylo nutné původní 

smlouvu upřesnit. Jedním z bodů, které bylo potřeba upřesnit, bylo nastavení vztahů mezi hlavním 

pořadatelem, který je pověřen organizací dané akce FCI, tedy Klubem agility ČR, Michaelou 

Bakrlíkovou, která MS FCI pořádá na základě smlouvy s Klubem agility ČR a dalším spolupořadatelem, 

kterým se na základě spolupráce s Michaelou Bakrlíkovou stala v mezičase i společnost Sportima s.r.o. 

Z tohoto důvodu byl podepsán uvedený dodatek, který zahrnuje jak dohodu o spolupráci při podání 

žádosti o dotaci z programů NSA, tak přistoupení dalšího spolupořadatele. 

Hlavním důvodem pro rozhodnutí o podání žádosti o dotaci u NSA nebylo získání prostředků pro Klub 

agility ČR, ale podpora významné akce, která zajistí Klubu agility publicitu a šíření dobrého jména 

v celosvětovém měřítku. Věříme, že zajištěním dalších prostředků na organizaci dané události bude 

umožněna možnost pro větší propagaci dané akce a zajištění kvalitnějšího zázemí pro všechny 

účastníky, díky čemuž bude celé mistrovství po organizační stránce ještě úspěšnější než předchozí 

ročníky konané v ČR. 

Současně touto cestou získáme cenné zkušenosti ohledně spolupráce s NSA a získání prostředků 

z programů, které NSA každý rok vypisuje. To by nám mohlo umožnit ucházet se o financování i dalších 

aktivit jako je např. podpora mládeže pro rok 2024 a následující roky. 

Dotaz. č. 3) 

Výzva NSA na podporu tzv. Významných sportovních akcí mimořádné důležitosti v roce 2023 byla 

zveřejněna 23. 11. 2022. V době konání členské schůze jsme o dané výzvě nevěděli, a proto nebylo 

možné dané téma na členské schůzi diskutovat. 

Pořádání akce jako je MS FCI v agility není jednoduchá záležitost, a to jak organizačně, tak finančně. U 

jakékoliv podobné akce vždy platí, že čím více prostředků na pořádání akce se podaří získat, tím lepší 

může daná akce mít propagaci, organizaci a v konečném důsledku i ohlas jak u závodníků, tak u diváků. 

Z tohoto důvodu se spolupořadatelé snaží získat podporu pro pořádání MS FCI na všech možných 

úrovních od města Liberce, přes Liberecký kraj až po NSA.  

Právě díky této aktivitě spolupořadatelů proběhlo i několik konzultací na NSA, při kterých bylo ze strany 

NSA potvrzeno, že MS FCI v agility spadá do „škatulky“ významných sportovních akcí mimořádného 

významu v roce 2023 a že na jeho organizaci lze žádost o podporu ze strany NSA podat. 



Přestože jsme si kladli stejné otázky, jako jsou ty, které KRK zmiňuje v dalších bodech, rozhodli jsme se 

nakonec tuto příležitost využít, a to ze tří hlavních důvodů: 

- věříme, že lepší finanční zajištění akce umožní kvalitnější organizaci MS FCI což v konečném 

důsledku přinese dobré jméno Klubu agility ČR po celém světě 

- velká část prostředků, o které Klub agility u NSA požádal je určena na propagaci, tištění 

katalogů, startovních čísel a boxů pro psy v zázemí závodu, což umožní Klubu agility výraznou 

propagaci a tím možnost přilákat k agility další zájemce 

- skutečnost, že Klub agility po dohodě s NSA podal žádost na podporu MS FCI znamená, že 

agility oficiálně patří mezi podporované sporty. Pokud navíc bude žádost úspěšná, bude se 

jednat o první „vlaštovku“, která by mohla pomoci otevřít možnost žádat v budoucnu o 

podporu dalších aktivit jako je práce s mládeží, práce s handicapovanými sportovci, a to nejen 

Klubu agility, ale i všem regionálním klubům a spolkům, které se agility věnují 

Dotaz č. 4) 

Pro účely žádosti byl sestaven předběžný rozpočet, který obsahuje hlavní náklady spojené s organizací 

MS FCI. Na základě tohoto rozpočtu byly vybrány náklady, které odpovídají tzv. uznatelným nákladům 

předmětné výzvy a zároveň se jedná o náklady, které jsou jasně identifikované. Jedná se například o 

náklady na tisk katalogů, náklady na tisk startovních čísel, náklady na zajištění boxů pro zázemí psovodů 

v areálu stadionu, náklady na úklid prostor apod. 

Jedná se mimo jiné o činnosti, ke kterým je pořadatel povinen ze zákona nebo odpovídají povinnostem 

předepsaným pořadateli Mezinárodní kynologickou organizací (FCI). Současně se tam stanoví, že při 

jejich zajištění musí pořadatel postupovat dle pokynů Klubu agility. 

Na úhradu těchto nákladů podal Klub agility žádost. Jak již bylo uvedeno, žádost nebyla podávána 

s cílem získat prostředky do rozpočtu Klubu agility, ale s cílem umožnit díky většímu rozpočtu 

kvalitnější a věříme že i prestižnější MS FCI, které bude šířit dobré jméno Klubu agility ČR ve světě a 

přiláká k agility jako sportu další zájemce z řad občanů ČR. 

Dotaz č. 5) 

Ano, jsme si vědomi, že administrace a řádné vyúčtování žádosti není jednoduchá záležitost. Ostatně 

již splnění podmínek pro podání žádosti nebylo jednoduché. Jednou z podmínek bylo mimo jiné dořešit 

problémy s chybějícími dokumenty ve spolkovém rejstříku, ve kterém chyběly výkazy od roku 2014, a 

obnovit registraci Klubu agility u NSA. Tyto resty z minulosti se podařilo Výboru téměř zázračně vyřešit 

3. 1. 2023. 

I přes snahu Výboru bychom nikdy nebyli schopni žádost podat bez aktivního zapojení spolupořadatelů, 

kteří absolvovali konzultace na NSA připravili základní podklady jako je rozpočet a pomohli nám žádost 

sestavit a podat. 

Jsme si vědomi skutečnosti, že podáním žádosti nic nekončí, ale naopak začíná. Předpokládáme, že 

v případě získání dotace bude následovat podrobná konzultace s NSA, na které si budeme upřesňovat, 

jak dále postupovat, na co si dát nejvíce pozor a na co se zaměřit, aby vše proběhlo řádně a v souladu 

s pravidly NSA. Rádi bychom před vynaložením každého nákladu konzultovali jak jeho uznatelnost, tak 

správnost jeho zaúčtování a další náležitosti týkající se správného vyúčtování dotace. Budeme velmi 

rádi, pokud se bude KRK z pozice kontrolního orgánu Klubu agility do těchto konzultací a procesu 

administrace případně získané dotace zapojovat. Spolupráce se spolupořadateli je přitom nastavena 

tak, že příprava veškerých podkladů by měla být zajištěna z jejich strany, úkolem Výboru a případně i 

KRK bude tyto podklady kontrolovat a případně konzultovat s NSA. 



Jak již bylo uvedeno v předchozích bodech. Snaha o získání dotace není motivována tím, že 

spolupořadatelé nemají na organizaci MS FCI dostatek prostředků, ale tím, že jakékoliv prostředky, 

které se podaří získat umožní organizaci lepšího, hezčího a kvalitního mistrovství světa a tím i budování 

dobrého jména ČR jako pořadatele podobných akcí. 

Vzhledem k tomu, že je cílem Klubu agility maximálně podporovat agility jako sport v České republice, 

máme za to, že je důležité využít všech možností, které umožní podporu agility zvýšit. Pořádání 

Mistrovství světa FCI v roce 2023 přinese našemu sportu mnoho příležitostí a publicity. Pro každého 

agiliťáka je velkým svátkem, možností vidět na území České republiky soutěžit ty nejlepší sportovce. 

Podpora konání mistrovství světa je pro nás samozřejmostí. Pro Klub agility začala již samotným 

podáním žádosti o pořadatelství u komise FCI. Ze zřejmých důvodů jsme tedy využili možnosti se na 

akci podílet v několika velmi konkrétních bodech, které jsou popsány v dodatku ke smlouvě, ovšem 

pouze za předpokladu, že Klub bude ve stejném rozsahu podpořen Národní sportovní agenturou. 

Dotaz č. 6) 

Úkolem spolupořadatelů je zajistit přípravu potřebných podkladů pro výběr dodavatelů. Tyto doklady 

budou Klubu agility předkládány ke konzultaci a kontrole. Tuto podmínku si Výbor stanovil ve svém 

usnesení k předmětnému bodu. 

Před vynaložením každého nákladu tak proběhne jak kontrola předaných podkladů, tak (viz předchozí 

bod) konzultace s NSA ohledně správnosti zaúčtování a uznatelnosti daného výdaje. Jak Výbor, tak KRK 

tak budou mít dostatek prostoru pro kontrolu vynaložených prostředků. 

Dotaz. č. 7) 

Podmínky poskytnutí dotace jsou podrobně uvedeny v dokumentu Výzva 31/2022 na webových 

stránkách Národní sportovní agentury. Významnou sportovní akcí je dle § 2 odst. 6 zákona o podpoře 

sportu sportovní akce mezinárodního významu odehrávající se na území České republiky, zejména 

olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo světový či kontinentální pohár apod. (dále 

také jen „VSA“), což se uvádí rovněž v předmětné výzvě. Na MČR ani MČR Juniorů tak žádost nebylo 

možné podat. 

Dotaz č. 8) 

Jak již bylo uvedeno výše, hlavním cílem a důvodem pro podepsání dodatku bylo využití možnosti získat 

podporu z externích zdrojů pro pořádání MS FCI, která umožní, aby MS bylo pořádáno kvalitněji s lepší 

propagací a medializací což v konečném důsledku přispěje i k lepší propagaci Klubu agility a lepší 

medializaci agility jako sportu.  

Jsme přesvědčeni, že právě kvalitní a dobře propagované MS je aktivitou, která může přispět k většímu 

zájmu veřejnosti o agility, většímu zájmu sportovců o agility jako sport a v konečném důsledku i 

k většímu zájmu sponzorů o podporu aktivit Klubu jako je práce s mládeží apod.  

Podáním žádosti navíc startujeme aktivní spolupráci s NSA což jak věříme umožní získání prostředků 

od této organizace i na další aktivity Klubu včetně podpory mládeže, para agility a dalších aktivit, které 

zlepší podmínky pro všechny členy Klubu. 

S ohledem na výše uvedené se domníváme, že podpis dodatku byl v zájmu rozvoje Klubu agility ČR a 

agility jako sportu. 

 

 



K bodu č. 2: 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku byl podán dne 30.12. 2022, současně s návrhem na založení 

dokumentů do sbírky listin. Do sbírky listin bylo založeno dne 6.1. 2023, jak vyplývá z evidence soudu 

na www.justice.cz. Řízení o zápisu změn do OR doposud probíhá a o jeho výsledku Vás budeme 

informovat. 

K bodu č. 3: 

Částka 30.000 Kč je odměnou pořadatele za pořádání akce, a to včetně DPH. Nejedná se o čistý zisk, 

ale částku, kterou obdrží pořadatel jako úhradu za čas, který strávil on a jeho tým zajištěním organizace 

dané akce. 

Pokud budete mít k výše uvedeným komentářům a odpovědím jakýkoliv další dotaz, dejte nám prosím 

vědět. Jsme rovněž připraveni domluvit se kdykoliv na osobním jednání (respektive setkání online), kde 

bychom si případné další nejasnosti vysvětlili. 

 

Za výkonný výbor dne 30.1. 2023 

Karina Divišová, předsedkyně 

http://www.justice.cz/

