
Směrnice 4/11
Odvody ze závodů agility

Platnost od 16. 4. 2011 do 29. 2. 2012

• Výše  zúčtovatelné  zálohy na  odvod  ze  závodu  podle  článku  2.1.4.  Soutěžního  řádu  se 
stanovuje na 2500,- Kč/den závodu. Platbu pořadatel provede do stanoveného termínu na 
účet Klubu agility České republiky (dále jen KAČR) pod variabilním symbolem ve tvaru 
9999XXXXXX, kde XXXXXX je šesticiferné číslo závodu podle termínového kalendáře.

• Výše odvodu za tým, účastnící se závodu, jehož psovod je členem KAČR je 10 Kč/závodní 
den

• Výše odvodu za tým, účastnící  se závodu,  jehož psovod není členem KAČR a předloží 
výkonnostní průkaz, vystavený KAČR je 100 Kč/závodní den

• Výše odvodu za tým, účastnící se závodu, jehož psovod předloží výkonnostní průkaz (dále 
jen VP), který vystavila zahraniční národní agility organizace (tedy jiná, než KAČR) je 10 
Kč/závodní den

• Ve vyúčtování závodu je nutné uvést 
1. číslo závodu podle termínového kalendáře
2. místo a datum konání
3. odpovědnou osobu za závod
4. pořádající klub nebo organizaci
5. počet zúčastněných týmů podle výše uvedených tří odrážek, výši odvodů za ně
6. celkové sumy a výši zaplacené zálohy na odvod ze závod

• KAČR vrátí  pořadateli  rozdíl  mezi  zálohou  a  výší  odvodu,  jakmile  obdrží  vyúčtování. 
Pokud bude nutné uplatnit vůči pořadateli finanční sankce za nedodržení ustanovení Řádu 
agility, Soutěžního řádu a jiných klubových normativů, odečte se přednostně taková sankce 
ze  zbytku  zálohy.  Pokud se  pořadatel  řádně  nevypořádá  s  rozhodčím,  může být  zbytek 
zálohy použit výborem Klubu agility České republiky k takovému vypořádání.
Pokud budou takové sankce a  pokuty uplatněny,  obdrží  pořadatel  prostřednictvím osoby 
odpovědné za závod kompletní vyúčtování zálohy písemně od výboru KAČR.

 

Při sestavení vyúčtování ze závodu doporučujeme použít vzor, který je přílohou této směrnice.
Dokument „Vyúčtování závodu agility“ pořadatel zašle ve stanoveném termínu (viz článek 2.1.4. 
odrážka 11. Soutěžního řádu) na e-mail  kacr.palata@email.cz nebo papírovou poštou na adresu 
Antonín PALATA, tř. Spojenců 22, 77900 OLOMOUC.


