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ZÁPIS 
Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE (KRK) 

Klubu Agility České republiky 

Dubeč, 14. 11. 2015, 17:00 

 

Přítomni:  Jana Urbanová, Lucie Janošcová, Zdeněk Spolek 

Program: 1 – Kontrola zápisu schůze KRK 1/2015 

2 – Přehled činnosti KRK KAČR 

3 – Činnost KAČR 

3.1 – spolupráce s komisí rozhodčích 

3.2 – Komunikace Výboru KAČR s ČKS 

3.3 – Hospodaření Klubu 

3.4 – Pobočný spolek 

  4 - Závěr 

Zápis: 

1 – Kontrola zápisu schůze KRK 1/2015 

 

2 – Přehled činnosti KRK KAČR 

KRK se sešel za své funkční období celkem 5x. Zápisy z jednání byly poskytnuty výboru a 

poslány ke zveřejnění na stránky KAČR. Výbor nezajistil.  

Výbor ignoroval zápisy i dotazy směřované na výbor.  

Předsedkyně KAČR na dotaz proč neodpovídá na dotazy směřované z KRK na výbor 

odpověděla, že "nejsou formulovány dle normativ jednání s výborem". Což samozřejmě 

neplatí pro KRK AČR.  

Spolupráce s Výborem a účast na chůzích Výboru byla úmyslně komplikována ze strany 

Výboru. Ignorovali povinnost informovat KRK o výborových schůzích včas a řádně.  

 

3 – Činnost KAČR 

 

3.1 - Spolupráce s komisí rozhodčích 

Do dnešního dne nefunguje komise rozhodčích. Viz. zápisy výboru.  

Bylo by vhodné sjednocení výkladů řádu agility pro jednotné rozhodování rozhodčích a 

některé úpravy řádu.  

Nejsou vyjasněny pravomoci komise rozhodčích a Výboru klubu. Výbor klubu si přisuzuje 

práva Komise rozhodčích. Komise rozhodčích by měla být nezávislá na Výboru klubu.  

  

3.2 - Komunikace Výboru KAČR s ČKS 

Velmi špatná komunikace Výboru klubu KAČR s ČKS. Neochota předsedkyně a díky tomu 

nulová součinnost na získání dotací.  

  

3.3 - Hospodaření Klubu  

Revizní komise provedla ve spolupráci s účetní klubu a hospodářem klubu revizi 

hospodaření za rok 2014, shledala účetnictví po formální stránce v pořádku. Účetnictví za rok 

2015, ani část roku nebylo možné zkontrolovat, protože doklady termínu revize (5.11.2015) 

nebyly zpracovány.  

Při kontrole hospodaření konstatovala komise, že hospodaření je ztrátové, velká řada výdajů 

je zbytečně vynaložená.  KRK pokládá hospodaření Výboru klubu za velmi nehospodárné. 

Výbor. nezachází s prostředky klubu s péčí řádného hospodáře. Nepřehledné výdaje pro 



reprezentaci (např. pronájem obytného vozu ve výši 20,000, zbytečné cestovní výdaje, účast 

nečlenů klubu AČR na výjezdech reprezentace, atd.)  

 

MS ČR - ztráta 200,000 Kč  

MČ MR - ztráta 100,000 Kč  

MS - výdaje 256,000 Kč  

EOJ - výdaje 232,000 Kč 

 

Výdaje na reprezentaci dosáhly 550,000. Příjmy 0.  

 

Nepřehledné a nejasné je  schvalování výdajů.  Nejsou daná pravidla pro výši schvalování 

výdajů Výborem.  Pro jednotlivé akce (republika, kvalifikace, reprezentace) neexistují 

rozpočty a není sledování dodržování rozpočtů). Neproběhla výběrová řízení pro kvalifikační 

závody,  pořádání MR ČR, MRČRM a manažera reprezentací.  

 

3.4 – Pobočný spolek 

Bylo zjištěno, že od 1. 1. 2014 je na justici v obchodním rejstříku zapsán pobočný spolek 

KAČR: Oblastní skupina agility, Agility klub Třebíč, IČ: 670 07 490  

Třebíč, Sportovní (registrováno 1. 1. 2014) 

Bylo by vhodné registrovat buď všechny pobočné spolky, nebo žádný. 

 

4 – Závěr 

Činnost KRK je vzhledem ke slabé spolupráci s Výborem velmi komplikovaná .Činnost 

výboru je jednostranná a neřeší celou řadu vzniklých problémů. 

 

zapsala Janošcová  

 

 
 

 


