
Zápis ze schůze KRK č. 1-2023: dne 16.1.2023 

Přítomni: Jana Urbanová, Pavlína Kotzová, Ivana Vošahlíková 

(schůze se konala za přítomnosti všech telekonferencí WhatsApp) 

Bod č. 1 Mistrovství světa FCI 2023: 

a) Dne 30.11.2018 byla odepsána Smlouva o spolupráci, na základě které se zavázal 

„Pořadatel“, tedy paní Michaela Bakrlíková, se sídlem: Malý Dub 23, Český Dub, 

IČ86712683 uspořádat svým jménem a na své náklady MS FCI. Klub Agility ČR poskytuje na 

základě této smlouvy L licenční práva k uspořádání MS FCI za smluvně dohodnutou 

odměnu ve výši 150.000 Kč. V odstavci III, bod 2) je výslovně uvedeno, že Klub agility 

nenese žádnou finanční spoluúčast.  

Dotaz č. 1): Byla do 31.8.2022 (viz odst. III. Bod 4)) uhrazena polovina dohodnuté částky ve 

výši 75.000,- Kč?   

b) Dne 13.1.2023 byl podepsán Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci, na základě kterého by  

se měl Klub agility nově podílet na pořádání MS FCI (Viz odstavec I., bod 4)). Dále bylo na 

základě tohoto dodatku domluveno, že Klub agility ČR požádá o dotaci v maximální výši 

2.035.000,- Kč (dvamilionytřicetpěttisíc Kč). Kromě Klubu agility ČR by se nově měla na 

pořádaném MS FCI podílet také společnost SPORTIMA s.r.o., IČ: 07978898. 

Dotaz č. 2): Ze smlouvy není patrné, v jakém poměru se tedy jednotlivé subjekty 

(p.Bakrlíková, SPORTIMA, Klub agility) budou podílet na pořádání MS FCI. Ze 

smlouvy není patrná výše vkladu dalších subjektů nebo stanovení podílu, na 

základě kterého se účastníci budou podílet na případném zisku z akce. Můžete 

nám prosím doložit, jak tato skutečnost bude ošetřena? Nebylo by vhodné toto 

ošetřit ve smlouvě?  

Dotaz č. 3):  Co je důvodem této změny? Má Pořadatel problémy s financováním, že bylo 

přistoupeno k této variantě? Na Výroční členské schůzi KA ČR bylo pořádání 

MS FCI řešeno a o tomto nepadla ani zmínka. 

Dotaz č. 4): Je Klubu agility ČR známa výše finančního vkladu Pořadatele a 

Spolupořadatele? Na základě jakého klíče bude probíhat rozdělení zisku? 

Dotaz č. 5): Je Výboru známo, že čerpání dotace s sebou nese kromě jiného zvýšené 

náklady na administrativu, probíhají následné kontroly, kde se řeší každé 

písmenko a riziko vrácení dotace včetně pokuty, která může činit až 100% 

z čerpané dotace není vůbec zanedbatelné? V odstavci II., bod 2) E) je sice 

uvedeno, že v případě vrácení dotace bude finanční částka uhrazena včetně 

sankce. Vzhledem k tomu, že se zde pohybujeme v řádu cca 4 milionů nás ale 

zajímá, jaké máme záruky, že Pořadatel nebo Spolupořadatel budou 

dostatečně solventní, aby mohli Klubu agility částku do 15 dnů uhradit. Pokud 

Pořadatel a Spolupořadatel nedokáže uspořádat MS FCI bez dvou milionů, 

které by měl obstarat Klub agility, obáváme se, že nemají dostatek finančních 



prostředků na vrácení dotace včetně případné sankce. Opravdu chceme do 

tohoto rizika jít? A za jakou cenu? 

Dotaz č. 6): Pokud je KA ČR spolupořadatelem, proč dle odstavce II., bod 2) D) je výběr 

dodavatelů pouze na pořadateli a spolupořadateli? Jaká bude možnost 

kontroly KA ČR účelnosti vynaložených prostředků, tak, aby Poskytnutí 

finančních prostředků z dotace mělo pro KA ČR maximální finanční efekt? 

Dotaz č. 7): Dotační titul u NSA obsahuje Pořádání mistrovských akcí. Mezi tyto akce patří 

nejen MS FCI, ale i MČR a MČR juniorů, které bychom mohli více podpořit, 

např. startovným zdarma. Proč tedy budeme financovat soukromého 

podnikatele, který si vzal jako podnikatelský projekt pořádání MS FCI již před 

čtyřmi lety a dle původní smlouvy bez finanční podpory KA ČR a jako zkušený 

pořadatel již tuto akci pořádal. Kdyby akce nebyla výnosnou, předpokládáme, 

že by již pořadatel neměl zájem tuto akci pořádat.   

Dotaz č. 8):  V souvislosti s výše uvedeným chceme znát, proč a za jakým účelem a 

přínosem pro KA ČR byl tento dodatek podepsán? Není naopak důležitější 

podpořit vlastní členy, jednotlivé pořadatele akcí a nechat finance v klubu, 

který je za poslední období ve velké ztrátě? 

Nesouhlasíme jako KRK KA ČR s tímto dodatkem, kde došlo ještě připojení spolupořadatele, který 

také nebyl v původní smlouvě, a tudíž není pro KRK KA ČR přehledný tok financí! Tímto dodatkem se 

velmi zásadně mění podstata smlouvy. 

Bod. č.2   

Dle Bodu III. z jednání výboru KA ČR 29.12.2022 prosíme o odpověď, kdy byly podány podklady 

na OR se zapsáním minulého výboru KA ČR neb do dnešního dne není v OR jakákoliv změna? 

Bod č.3 Per rollam z 11.12.2022 

Dále o vyjádření k bodu "odměna pořadateli", co obsahuje částka 30.000, nebo se jedná o 

odměnu za pořádání akce, tj. čistý zisk?  

 


