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KRK se sešla během roku celkem 5x, z toho 3 per rollam. V řešení byly 2 podstatné žádosti 

členů KAČR, a to: 

 

I. 7.8.2016 e-mailová žádost o prošetření záležitosti: 

 

Vážená Kontrolní a revizní komise, 

přeposílám Vám svoji koresponcenci s předsedou KA ČR panem Maškem a žádám Vás o 

prošetření celé záležitosti. 

Věra Vostrá 

 

Průběžně řešeno s výborem: 

 

1) Proč nebyla provedena přeregistrace Klubu ve stanoveném termínu 30. 6. 2016 a vyjádření, 

kdo uhradí více náklady s tím spojené. - Za registraci do konce roku 2016 se neplatí a proto 

žádné vyšší náklady nebudou. 

 

2) Proč do dnešní doby nebyla schválena a odeslána na Krajský soud Účetní uzávěrka za rok 

2014 (termín byl 31. 3. 2016) – Opravdu v totmto případě došlo o nedodržení stanoveného 

termnu, ovšem opět bez jakýchkoliv sankcí pro Klub. Dle sdělení výboru je již účetní uzávěrka 

za r. 2014 odeslána. 

 

3) Proč je členovi KA ČR odepíráno zaslání veřejné listiny Účetní uzávěrka rok 2014 a rok 

2015 - Každý člen má možnost se na účetnictví osobně podívat a nahlédnout do nich. Účetní 

uzávěrka 2014 byla nabízena na členské schůzi 2015 a využil tuto možnost jen jeden člen, i 

přes několikeré upozornění předsedy klubu. Účetnictví je připraveno k nahlédnutí 

kterémukoliv členovi, samozřejmě po předchozí domluvě obou stran. KRK výboru důrazně 

nedoporučuje žádným způsobem zasílat či půjčovat účetnictví klubu, jde o velmi citlivá data.  

 

 

II. 1.11.2016 - žádost o radu Lenky Jiříčkové, jak postupovat při odmítnutí přijetí 

přihlášky na závod: 

 

RK došla k závěru, že není kompetentní řešit spory členů KAČR v osobní rovině. Pořadatel 

může odmítnout přijetí přihlášky, nemusí ho ani zdůvodňovat. Samozřejmě musí vrátit už 

zaplacené startovné.  

V tomto případě však došlo nejdříve k přijetí přihlášky, jejímu akceptování a teprve poté bylo 

účastnici oznámeno, že její přihláška nebyla přijata. RK toto jednání nepovažuje za fair play 

a apeluje na pořadatele závodů, že pokud chtějí využívat možnosti odmítnout přihlášku, ať tak 

učiní rovnou a ne až po jejím původním akceptování.  

 

Dále Vás nebudu zatěžovat řešením žádostí typu - nelze mi vygenerovat číslo VP, poraďte; 

před 2 měsíci jsem si zažádal o VP a stále ho nemám.. platil jsem předevčírem; kde najdu…; 

kdy bude …. apod. Tyto žádosti členů řešíme průběžně po celý rok, stejně jako jednotliví 

členové výboru. 

 

 

Dalším bodem jednání KRK bylo provedení kontroly účetnictví KAČR, a to ve 3.-4. čtvrtletí 

letošního roku (z důvodu aktuálnosti dat za r. 2016). KRK pověřil svou členku Ing. 

Hrníčkovou provedením této kontroly, a to přímo v místě, u koho se účetnictví nachází. 
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Bohužel nebylo jednoduché najít vhodný termín (i vzhledem k chřipkovému období, na které 

kontrola padla), nicméně úkol stále trvá a kontrola bude samozřejmě provedena. S jejími 

výsledky budou členové obratem podrobně seznámeni. 

 

Během roku se členka RK zúčastnila 3 jednání výboru, kdy neshledala žádné nesrovnalosti. 

 

Předsedkyně KRK provádí průběžnou kontrolu vystavování VP během celého roku. Pověřená 

členka výboru Adriana Slezáková vykonává tuto činnost zodpovědně a v termínech. Pokud 

dojde např. k nedodání VP, je to vinou pošty, nesprávně vyplněné adresy žadatelem, popř. 

pozdního zaplacení. Znovu bych apelovala na všechny žadatele, aby zbytečně neodkládali 

placení vyžádaných VP, 30+2denní lhůta pro vystavení VP se počítá od splnění všech 

podmínek, tedy žádost + připsání platby za VP na účet Klubu. Velice kladně hodnotíme 

vstřícné jednání výboru v případech, kdy člen požádá o rychlé vystavení VP, popř. požádá o 

pomoc s generováním žádosti apod. Jsou to drobnosti, ale členům pomáhají. 

 

Ve dnech 20.-22.5.2015 byly prováděny 2 členkami RK namátkové kontroly přípravy a 

průběhu kvalifikačních závodů v Přerově. KRK neshledal žádná pochybení či nesrovnalosti. 

Tuto akci můžeme hodnotit jako velmi zodpovědně připravenou, její průběh byl taktéž 

v pořádku. Ohlasy na tento závod z řad účastníků byly velmi pozitivní. 

 

Stejně tak hodnotíme i celkovou práci výboru. KRK jsme tady proto, abychom kontrolovali a 

hlídali činnost výboru, ale i pořadatelů či členů Klubu, ale zároveň tady nejsme proto, 

abychom výboru „házeli klacky pod nohy“, či jim práci znepříjemňovali. Musíme si 

uvědomit, že i členové výboru, KRK, ale i správce databáze kacr.info vykonávají své 

povinnosti ve svém volném čase, často na úkor rodiny, svých pejsků apod., bez nároku na 

jakékoliv ohodnocení své práce. Pokud se tedy vyskytne nějaká ne zrovna důležitá 

nesrovnalost, stačí na ni pouze upozornit, popř. nabídnout pomoc s jejím řešením.  

 

A tak trochu „mimo zápis“: 

Jsme tzv. všichni na jedné lodi a ti, kteří pro Vás všechnu tuto práci vykonávají, nejsou Vaši 

nepřátelé, nejsou za ni ani nadměrně placení z Vašich peněz (nejsou placeni vůbec), je 

potřeba se naučit spolupracovat, to většina z Vás zvládá s přehledem, za což jim děkujeme. 

Kritizovat a přitom nepomáhat dokáže každý. Takže než příště napíšete nějakou „úžasnou“ 

kritiku na sociální síť, zkuste popřemýšlet, co Vy sami, každý z Vás, můžete udělat pro to, 

abyste Klubu, a tím v konečném důsledku i sami sobě, pomohli. Agility je úžasný koníček, 

pro mnohé z nás se už dávno stal závislostí, tak si to nenechejme pokazit.  

 

 

Přejeme Vám všem spokojený agilitní život. 

 

Za KRK KAČR 

Jaroslava Podmolová 


