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Dobrý den, 
 
zasíláme slíbené odpovědi na Vaše dotazy či postřehy, sdělené nám dopisem ze dne 6. 3. 2023. 
 
K bodu 1: 
 
Navrhovaná změna má několik důvodů. Prvním z důvodů je nastavení rovných podmínek pro 
kvalifikaci na MČR. V současné době jsou kvalifikační závody vždy souběžně na dvou místech, 
posuzované různými rozhodčími. To nevyhnutelně vede k tomu, že je obtížnost parkurů na 
jednotlivých kvalifikačních závodech rozdílná. To dle našeho názoru vytváří nerovné podmínky 
pro nominaci na jednu z nejdůležitějších akcí sezóny. 
 
Druhým důvodem je celkové snížení počtu kvalifikačních závodů, kterých se musí jednotliví 
závodníci zúčastnit v již tak velmi nabité jarní sezóně. To nakonec potvrdily reakce na FB v 
reakci na Váš příspěvek. Za tuto diskusi děkujeme, poskytla nám cennou zpětnou vazbu. 
 
Jsme si vědomi skutečnosti, že navrhovaný sytém není všespásný a že se mezi členy Klubu 
najdou i týmy, kterým navrhovaná změna nepomůže, protože například mají psa jak 
v kategorii XS, tak například L a budou se tak muset zúčastnit všech 3 závodů namísto 
stávajících 2. Jsme však přesvědčeni, že takovýchto členů je v celkovém počtu účastníků 
kvalifikační závodů minimum a že pro naprostou většinu účastníků bude nové uspořádání 
závodů přínosné, neboť jim naopak čas ušetří. Jsme tudíž přesvědčeni, že jsme zcela v souladu 
s Vaší připomínkou ohledně nastavení podmínek tak, aby vyhovovaly většině. Pokud ne, jsme 
připraveni návrh na základě zpětné vazby pro následující roky upravit tak, aby reflektoval 
případné připomínky členů Klubu agility. 
 
Co se kvalifikačního klíče týče, tyto podmínky budou stanoveny až po skončení letošní 
kvalifikační sezony, na jejímž základě proběhne vyhodnocení účasti v jednotlivých kategoriích 
a nastavení podmínek pro rok 2024 tak, aby tyto podmínky co nejvíce reflektovaly aktuální 
situaci způsobenou změnou výšky kategorie ML. 
 
K bodu 2 Vašeho dopisu jsme se již podrobně vyjádřili v reakci na zápis kontrolní a revizní 
komise. Toto stanovisko bylo zveřejněno již dne 14. 2. 2023 na webových stránkách Klubu 
agility v sekci Zápisy z KRK.  
 
Pro rekapitulaci uvádíme stručnou reakci i zde, včetně doplnění některých komentářů, které 
ve zmíněné reakci nejsou a neradi bychom, aby kolovaly zbytečné dezinformace. 
Klub paní Bakrlíkové žádnou licenci nikdy neprodal, protože to ani udělat nemůže. Hlavním 
organizátorem je a vždy bude Klub agility ČR, který byl organizací pověřen FCI a za organizaci 
nese plnou zodpovědnost. Paní Bakrlíková byla oslovena jako možný pořadatel, který 
s organizací má potřebné zkušenosti a v tomto duchu s ní také byla uzavřena smlouva. Proto 
se také jedná o Smlouvu o spolupráci, nikoliv o kupní nebo licenční smlouvu. Ustanovení této 
smlouvy zmiňující slovo „Licence“ nemají nic společného s licencí na uspořádání MS FCI, ale 
týkají se „marketingové licence“ spojené s pořádáním MS FCI, tedy práva oslovovat sponzory, 
domlouvat poplatky za audiovizuální záznamy z MS apod. 



 

Klub agility, z. s.   
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
IČO: 638 30 035 
vybor@klubagility.cz 

 
Od doby podpisu zmíněné Smlouvy o spolupráci uplynula poměrně dlouhá doba, během které 
se leccos změnilo. Některé věci k horšímu, jako jsou např. aktuální náklady na energie a s tím 
spojené náklady na pronájmy objektů atd., některé věci se změnily k lepšímu. Jednou z těchto 
změn je vznik Národní sportovní agentury, která mimo jiné podporuje organizátory 
sportovních akcí mimořádného mezinárodního významu. Podporu od této agentury však může 
získat pouze organizace, která je oficiální pověřenou organizací pro pořádání dané akce. Tou 
je Klub agility ČR, nikoliv paní Bakrlíková.  
 
Jsme přesvědčeni, že i přes uzavření výše zmíněné smlouvy o spolupráci je v nejvyšším zájmu 
Klubu agility ČR uspořádat co nejlepší MS FCI, jaké uspořádat půjde. A to nejen proto, že to 
přispěje k šíření dobrého jména českého agility po celém světě, ale též proto, že to byly právě 
pozitivní reakce na MS FCI pořádané v Liberci v roce 2012 a 2017 právě paní Bakrlíkovou, které 
přispěly k tomu, že Česká republika získala možnost pořádat MS opětovně v tak krátké době. 
Pevně věříme, že skutečnost, že si všichni členové uvědomují, že se jedná téměř o privilegium, 
které zatím mělo pouze Německo a Finsko. A protože bychom rádi měli MS FCI v České 
republice za pár let znovu, jsme přesvědčeni, že je naším společným zájmem jeho organizaci 
co nejvíce napomoci. 
 
V daném případě se jednalo o podání žádosti o podporu MS ze strany NSA. Tuto možnost jsme 
poměrně důkladně prověřovali, posuzovali jsme všechna pro a proti, a nakonec jsme se 
rozhodli že žádost podáme a pokusíme se případně získanou podporu využít pro ještě větší 
medializaci agility v ČR a to přesto, že z podání žádosti nebude mít Klub žádný přímý finanční 
prospěch. 
 
Další přínosy, které podle našeho názoru podání žádosti přináší jsou uvedeny ve zmíněné 
reakci pro KRK. I ty jsou podle našeho názoru nezanedbatelné, protože i zde předpokládáme, 
že bude přínosem pro všechny členy Klubu, pokud se podaří nastavit s NSA pravidelnou 
komunikaci a spolupráci při podpoře agility nebo například paragility. 
 
K bodu 3 bychom rádi uvedli následující:  
 
Ad 3/1: 
Dosavadní účetní Klubu agility paní Karla Březíková řádně dokončila účtování účetního období 
roku 2022 a zpracovala účetní závěrku. Všechny dokumenty byly předány Kontrolní a revizní 
komisi, a to včetně kompletní zálohy z programu Pohoda. Ta nyní připravuje dle usnesení 
Členské schůze zadání auditu a jeho následné provedení. 
 
Přestože nechceme výsledek auditu předjímat, již nyní je z předaných podkladů zřejmé, že 
dosavadní způsob vedení účetnictví vykazuje prvky velmi nestandardních účetních operací, 
které dle našeho názoru neodpovídají vedení řádného a transparentního účetnictví. Z tohoto 
důvodu jsme dospěli k závěru, že je naopak naší povinností situaci řešit a zajistit takové vedení 
účetnictví, které bude odpovídat platným právním předpisům a obvyklým standardům pro 
vedení účetnictví v organizaci, která hospodaří s prostředky ve výši několika milionů Kč. Čekat 
na dokončení připravovaného auditu by znamenalo riziko, že budeme účetní měnit v polovině 
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účetního roku, což je výrazně horší varianta než provést výměnu nyní, ještě před započetím 
auditu. 
 
Z výše uvedeného důvodu a rovněž z důvodu poměrně velké časové naléhavosti jsme zvolili 
postup oslovení vybraných osob, u kterých jsme přesvědčeni, že jsou schopni vést účetnictví 
Klubu tak, jak by vedeno být mělo. 
 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli svěřit vedení účetnictví osobě, kterou považujeme za 
odborně kompetentní a která je nadto členkou Klubu a v záležitostech týkajících se jeho 
fungování se velice dobře orientuje. Staronovou účetní Klubu se stala paní Alena Divišová, 
která již účetnictví Klubu dříve vedla, a k jejíž práci máme plnou důvěru. 
 
Ad 3/2: 
 
Nově zvolený Výbor přebíral vedení Klubu v době, kdy již pro řádný a důkladný výběr manažerů 
reprezentace nebyl dostatečný časový prostor. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli oslovit 
stávající manažery s dotazem, zda ve své práci chtějí pokračovat. Poté co nám byl zájem ze 
strany manažerů potvrzen, jsme je požádali o předložení návrhu koncepce pro příslušnou 
reprezentaci v roce 2023. 
 
Lenka Dušáková předložila koncepci, ke které jsme zaslali své připomínky. Naším požadavkem 
bylo, aby byl výběr více založen na bodovém hodnocení a nemohlo docházet k situaci, že 
vybrán bude tým s horším dosaženým výsledkem, jak se v minulosti stávalo. 
 
Jsme přesvědčeni, že právě s ohledem na skutečnost, že se jedná o děti, byl tento postup velmi 
demotivující a souhlasíme s rodiči, kteří tento způsob výběru kritizovali, protože žádné dítě do 
doby konečného výsledku vlastně nevědělo, zda bude nebo nebude vybráno. 
Z tohoto důvodu jsme Lenku Dušánkovou požádali o úpravu koncepce, nicméně se rozhodla ji 
neměnit. Přestože považujeme Lenku Dušánkovou za pracovitého a spolehlivého člověka a 
velmi si vážíme jejího nasazení a práce, kterou pro Klub a juniorskou reprezentaci odvedla, 
takto předloženou koncepci jsme nemohli schválit. 
 
Bohužel, danou komunikací jsme strávili téměř celý leden a tím i veškerý teoreticky zbývající 
čas pro případné otevřené výběrové řízení. Vzhledem k tomu, že v průběhu prosince projevila 
zájem o spolupráci také Štěpánka Řeholová, využili jsme předchozí komunikace a požádali ji o 
informaci, zda by byla ochotna se případné juniorské reprezentace ujmout a předložit vlastní 
návrh koncepce. Štěpánka Řeholová předložila koncepci, kterou po našich připomínkách 
upravila tak, že ji považujeme za správnou a transparentní, , a proto následně Výbor její 
koncepci schválil včetně související změny manažera juniorské reprezentace. 
 
Přestože bychom také byli rádi, aby výběr probíhal ve větším klidu, časově to nebylo 
zvládnutelné a zvolené řešení tak považujeme za nejlepší možné pro rok 2023. Pro následující 
roky bude v polovině letošního roku vypsáno řádné otevřené výběrové řízení s přesněji 
stanovenými podmínkami pro výběr reprezentace, do kterého se budou moci přihlásit všichni 
případní zájemci.  
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Ad 3/3: 
Podmínky pro výběr pořadatelů byly nastaveny s maximální možnou transparentností tak, 
abychom eliminovali subjektivní způsob hodnocení a abychom předem všem organizátorům 
oznámili, jaká budou kritéria výběru. Součástí rovných podmínek pro výběr organizátorů bylo 
i stanovení lhůty pro předložení nabídek, která byla stanovena na 17. 2. 2023. V tomto termínu 
Výbor obdržel pro juniorské kvalifikační závody pouze dvě nabídky, a to nabídku na 1. KZ 
v Osenici a nabídku na 2. KZ v Toulcově dvoře. Nabídka na pořádání 2. KZ v Čeladné dorazila 
20. 2. 2023, tedy po stanoveném termínu. Jednalo se navíc o nabídku, která obsahovala o 1/3 
vyšší náklady na pořádání daného závodu.  Z našeho pohledu tak nebyl jakýkoliv důvod 
zařazovat danou nabídku do hodnocení, abychom tak vyšli vstříc uchazeči, který nedodržel 
stanovený termín před uchazečem, který splnil veškeré podmínky včetně stanoveného 
termínu. 
 
 
S přátelským pozdravem 
 
za výkonný výbor Karina Divišová, předsedkyně 
 
 
 
 


