
Zápis ze schůze KRK č. 2-2023: dne 14.02.2023 

Přítomni: Jana Urbanová, Pavlína Kotzová, Ivana Vošahlíková 

(schůze se konala za přítomnosti všech telekonferencí WhatsApp) 

Bod č. 1 Mistrovství světa FCI 2023: 

Dotaz č. 1) 

- Děkujeme za informaci ohledně upřesnění posunutí termínu posunutí splatnosti částky 
75.000,- Kč na rok 2023, je to v pořádku, bereme na vědomí. 

Dotaz č. 2) 

- V tomto bodě se bohužel nemůžeme ztotožnit s tím, že hlavním pořadatelem MS FCI je Klub 
Agility ČR a Michaela Bakrlíková ? A to jednak z důvodu, že při počtu dvou zainteresovaných 
osob se z logiky věci může jednat maximálně o spolupořadatelství, dále odkazem na Smlouvu 
o spolupráci, uzavřenou dne 30.11.2018, dle které se jediným pořadatelem MS FCI stala paní 
Michaela Bakrlíková. V žádosti o dotaci není její jméno nikde uvedeno. 

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 13.1.2023 bohužel tuto situaci nijak nenarovnává, 
neboť zde je definován další spolupořadatel akce, firma SPORTIMA s.r.o. Nijak zde není 
definováno zda a za jakých podmínek se Kub agility stává taktéž spolupořadatelem MS FCI. 
Pouze v odstavci I., bod 4. je uvedeno, že Klub agility se „bude podílet na pořádání MS FCI“. 

- Jsme zajedno s výborem v tom, že je přínosem pro Klub agility podpořit významnou sportovní 
akci a tím pádem zajistit publicitu i šíření dobrého jména v celosvětovém měřítku. Budeme 
rádi, pokud nám upřesníte, jakým způsobem bude tato propagace zajištěna a dotace účelně 
využita dle Stanov Klubu Agility ČR. 

- Ve vaší odpovědi postrádáme reakci na stanovení poměru účasti jednotlivých pořadatelů, či 
spolupořadatelů. 

Dotaz č. 3 

- Tento bod považujeme za logicky a srozumitelně zodpovězený a s uvedenými informacemi se 
umíme ztotožnit za předpokladu, že čerpání dotace nebude v rozporu s předpisy. Rádi bychom 
věděli, v jakých konkrétních bodech bude získaná dotaze využita nad rámec původního 
rozpočtu. 

Dotaz č. 4 

- Tento bod nepovažujeme za dostatečně zodpovězený. Přestože nám jsou jasné a ztotožňujeme 
se se všemi klady zvýšení prestiže konané akce, termín „spolupořadatel“ je nutné definovat 
více konkrétně a s ohledem na právní rámec celé věci. 

Dotaz č. 5 

- Tento bod nepovažujeme za dostatečně zodpovězený. Hlavním smyslem dotazu byla otázka, 
zda v případě Doměření dotace a případné pokuty, která může činit až 100% čerpané dotace, 
má Klub Agility ČR nějaké záruky ze strany Pořadatele (Michaela Bakrlíková) a Spolupořadatele 



(SPORTIMA s.r.o.), že budou dostatečně solventní a schopní uhradit do 15 dnů částku do 
maximální výše 4 miliony Kč. 

Dotaz č. 6 

- Tento bod považujeme za zodpovězený a dostatečně vysvětlený. 

Dotaz č. 7 

- Tento bod považujeme za zodpovězený a dostatečně vysvětlený. 

Dotaz č. 8 

- Tento bod považujeme za zodpovězený a dostatečně vysvětlený. 

 

Na základě vámi zaslaných podkladů máme následující dotazy, budeme číslovat v návaznosti na 
předchozí komunikaci. 

 

Dotaz č. 9) Z jakého důvodu je v Žádosti o dotaci č. VSA23-00097 ze dne 13.01.2023 na straně 5 
uvedeno, že Klub Agility ČR je oficiálním pořadatelem akce MS FCI? Toto tvrzení 
považujeme vzhledem k uzavřeným smlouvám za nepravdu a obáváme se, že by to 
mohlo ohrozit řádné čerpání dotace dle §212 zák. č. 40/2009 Sb.. 

Dotaz č. 10) Prosíme o upřesnění, proč na straně 4 u „Poskytnutí podpory konečným příjemcům“ 
  je uvedeno NE 

Dotaz č. 11)  Proč nejsou dány KRK přístupy k zadávání zápisů na web tak, jak bylo slíbeno na členské 
schůzi? 

Dotaz č. 12)  Máme výhradu ke změně účetní. Podle našeho názoru paní Březíková účtovala řádně 
a veškeré problémy souvisely s nedostatky předaných podkladů ze strany stávajícího 
výboru. Toto bylo řečeno i na členské schůzi s tím, že změny v osobě účetní 
neočekáváme. Na základě čeho proběhl výběr nové účetní? 

 

Poznámka pod čarou: 

Upozorňujeme na zvýšenou frekvenci kontrol čerpání dotací NSA a jejich medializaci  
viz například problém s dotací Tenisového svazu. Nezapomeňte na to, že členové 
výboru ručí svým majetkem.  

ZADÁNÍ AUDITU: 

Výběrové řízení bylo zadáno třem auditorským firmám. V současné době komunikujeme konkrétní 
podmínky. 

 


