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KRK se v průběhu letošního roku scházela a řešila záležitosti dle potřeby, osobně 4x a per 

rolam 3x, mnohokrát bylo jednáno s výborem Klubu telefonicky, e-mailem, při osobních 

setkáních na akcích Klubu, jednalo se zejm. o konzultace správného postupu apod., kontrol 

jednotlivých akcí pořádaných Klubem se účastnila vždy minimálně 1 členka KRK. 

 

Dle průběžných kontrol práce (o účetnictví se zmíním později) výboru KAČR, databáze aj. 

nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky či porušování platných normativ Klubu. Výbor 

s KRK spolupracoval, vždy posílal e-mailem zamýšlené kroky v důležitých rozhodnutích, 

programy schůzí výboru, žádosti o konzultace jednotlivých problematik apod. Drobné 

nedostatky jsme řešili obratem. Zastáváme názor, že Revizní komise má pracovat nejen jako 

kontrolní a revizní orgán pro Klub (tj. jednotlivé jeho členy), ale v určitých záležitostech také 

jako spolupracovník výboru, je to výborná prevence proti chybným rozhodnutím. Víme, že se 

výbor snaží pracovat, jak nejlépe to jde, ale také víme, jak je práce pro Klub nejen časově 

náročná. Když uvážíme, že výbor pracuje pro Klub zadarmo…. Předsedovi Klubu se podařilo 

dohodnout velmi výhodné podmínky s generálním sponzorem firmou Brit, který nám věnoval 

na jednotlivé akce a reprezentaci krmení, dárkové a praktické předměty v celkové hodnotě 

více než 1,5 milionu korun! V řešení je apgrade databáze kacr.info, který pomůže nejen 

pořadatelům závodů, předseda Klubu má rozjednanou smlouvu s generálním sponzorem na 

příští rok a spoustu dalších novinek a vylepšení. Probíhají jednání s dalšími oslovenými 

sponzory, kteří mají zájem o spolupráci, např. firma HCV a další. Rádi bychom požádali 

členskou základnu o větší spolupráci, o nápady, jak využít peníze Klubu i pro řadové členy 

(zatím jsou to např. nižší odvody za účastníky závodů členy KAČR, což znamená nižší 

startovné pro ně, drobné dárky účastníkům členské schůze, nezanedbatelný je i fakt, že máme 

nízké roční členské příspěvky, dokonce snížené pro členy do 15 let a rodinné členství na 

stejné adrese, velkou část financí využívají účastníci kvalifikačních a mistrovských závodů a 

naše reprezentace). 

 

Členka KRK Ing. Hrníčková byla přítomna většiny schůzí výboru, předsedkyně KRK se 

zúčastnila jednání výboru 1x, a to kdy se výborem projednávaly důležité dokumenty. 

 

Ing. Hrníčková prováděla několik kontrol účetnictví, jak slíbila při svém zvolení do funkce, a 

to za celý rok 2016 – z její zprávy vyplývá, že nebyla shledána žádná závažná pochybení či 

čerpání financí jiným než předepsaným způsobem. Kontroly financování jednotlivých akcí 

v roce 2017 pořádaných Klubem byly prováděny Ing. Hrníčkovou průběžně, vždy když byly 

kompletní zaúčtované doklady k akci. Všechny byly v pořádku, drobné nedostatky (jako např. 

chybějící razítko Klubu) byly odstraněny na místě. Na všechny dotazované položky byla od 

předsedy Klubu vždy adekvátní odpověď. Jeho přehled o nákladech lze hodnotit také velice 

kladně. Ing. Hrníčková prováděla také kontrolu jednotlivých nákladů na jednotlivé akce vůči 

schváleným rozpočtům. Vše je zpracováno klubovou účetní a bude Vám dnes předloženo na 

členské schůzi. V nákladech na akce pořádané klubem jsou opakující se položky. Vždy 

spojené se zajištěním servisu pro akci a pro rozhodčí. U jednotlivých akcí vždy v podobném 

rozsahu. Rozpočty a náklady na akce se výrazně neodchylují od plánu. Naopak oproti 

hospodaření v předchozích letech je snaha náklady minimalizovat a/nebo směřovat na 

výhodnější a užitečnější místa. V podobě propagace a dárků, ať členům bezprostředně, anebo 

závodníkům na akcích pořádaných klubem. 

 

KRK kladně hodnotí proběhlá výběrová řízení nejen na pořadatele akcí, ale i na výjezdy 

spojené s reprezentací ČR na mezinárodních akcích. Hlavně z pohledu dopravy do zahraničí. 

Dále také dohodu s výrobcem reprezentačních dresů a snahu náklady na tyto položky 



ZPRÁVA KRK KAČR ze dne 10.11.2017 
 

2 

minimalizovat. Je vidět výrazné minimalizování nákladů na poháry a ceny na klubové akce. 

Spolupráce a smlouvy s partnery klubu jsou v tomto ohledu opravdu výhodné a v konečných 

částkách klubu dohodnutá spolupráce vyšetřila spoustu financí a dodala proběhnutým akcím 

vysokou úroveň. 

 

Kontrolu hospodaření Klubu k datu 10.9.2017 provedly předsedkyně a členka KRK paní 

Podmolová a paní Polášková. Vzhledem k tomu, že výbor připravil podrobné vyúčtování 

hospodaření, se kterým budete samozřejmě seznámeni, tak zde záměrně neuvádím žádná 

čísla, abych se neopakovala. Hospodaření za tento rok je k dnešnímu dni v plusu, zisk k  

31.12.2017 je odhadován na cca 300.000 Kč, za tuto práci musíme výboru jen poděkovat. 

Celkově můžeme konstatovat, že účetnictví je vedeno řádně, můžeme ovšem doporučit 

zřetelnější popis jednotlivých účtů, pokud není jmenovitě na dokladu uveden, za jakým 

účelem byl vydán a s jakou akcí je daný doklad spojen. 

 

S výborem byla také projednána situace ohledně pořádání MS Českou republikou v letošním 

roce. Byla uzavřena smlouva s paní Michaelou Bakrlíkovou o pořádání MS 2017. Klub 

s pořádáním této akce neměl žádné výdaje, na účet mu byla pořadatelem vyplacena částka 

100.000 Kč. RK konstatuje, že tento způsob „pořádání“ MS je pro KAČR nejefektivnější a 

nejméně náročný, doporučujeme, aby v případě, že ČR bude ještě někdy MS pořádat, bylo 

postupováno stejným způsobem. Důležitá je spokojenost účastníků a ta byla velká. 

 

KRK se podílel na spolupráci u akcí, zajištění servisu rozhodčím a kooperoval s výborem 

např. při kontrole přeměřování psů na kvalifikacích v Roudnici (děti a junioři) a Děčíně. Také 

prováděl kontrolu průběhu akcí a pořadatelů na základě výběrových řízení.   

 

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

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

v minimálních počtech případů je využita maximální doba pro doručení vystaveného VP, tj. 

32 dnů, jedná se zejm. o letní dovolenou či období, kdy jsou pořádány velké akce jako např. 

EOJ, EO, IMCA, a Ing. Slezáková se např. letos všech těchto výjezdů do zahraničí účastnila. 

Členka RK Jaroslava Podmolová pomáhá s řešením problematiky vystavování VP, také 

provádí průběžnou kontrolu doručování plateb na účet, vyplňování žádostí, ale také jejich 

vystavování a odesílání. RK zaznamenala, že výbor řešil několik žádostí o odpověď na dotaz, 

popř. stížnost, k doručení VP, při kontrole účetnictví bylo ale zjištěno, že např. žadatelka 

zadala nesprávný variabilní symbol a ten nebyl při vyhledávání 10místných variabilních 

symbolů začínajících 7777 zaznamenán, byl pak na upozornění žadatelky dohledán ručně a 

teprve potom mohl být VP vystaven a zaslán. Tady bych apelovala na všechny, co si žádají o 

VP, aby kladli větší pozornost nejen na vyplnění správných údajů vč. adresy, na kterou má 

být VP odeslán (i když letos se vrátilo pouze 9 nedoručitelných VP), ale také použití 

správného variabilního symbolu a výši platby. Doporučujeme všem majitelům aktuálních VP, 

aby si v databázi zkontrolovali své osobní údaje (např. doručovací adresy), ty neaktuální si 

opravili, a pokud chybí výška psa, aby poslali volnou formou napsanou žádost vč. 

naskenované 2. strany obalu VP e-mailem pověřené osobě s žádostí o její doplnění. Jen tak 

udržíme naši databázi aktualizovanou a v případě potřeby nebudeme muset shánět doručovací 

adresy přes sociální sítě nebo jiné členy. 

 

Teď je na místě poděkovat všem, kteří se podílí na správném chodu klubu, a to nejen výboru, 

správci databáze panu Palatovi, pořadatelům všech kvalifikačních závodů, MR a MRM, ale 

také Vám, kteří výbor upozorní na případný nedostatek rovnou členovi výboru a neřeší to na 
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veřejných sítích. Jsme rádi, že je víc a víc těch, kteří pracují pro Klub, potažmo pro nás 

všechny, spolupracují s výborem, nehledají chyby za každou cenu, jak tomu mnohdy bývalo 

v minulých letech. Myslíme si, že je důležité si uvědomit, že agility je pořád ještě pro mnohé 

z nás koníček, příjemné trávení volného času, a je potřeba se chovat slušně k těm, kteří obětují 

právě svůj volný čas, čímž ukrojí z času pro své rodiny, své psy, abychom my mohli závodit a 

reprezentovat.  

 

Přejeme Klubu, aby letošní volby vyhrál rozum a uvědomění si, že agility je především skvělá 

zábava a budeme jako Klub jen tak dobří, jak moc nebo málo budeme chtít spolupracovat. 

 

Přejeme Vám všem spokojené agilitní období. 

 

Za KRK KAČR 

Jaroslava Podmolová 


