Zpráva Kontrolní a revizní komise pro členskou schůzi KA ČR,
konanou dne 11. února 2012

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych se zde pokusila věcně shrnout rok 2011. V tomto roce Kontrolní a
revizní komise pracovala ve složení Renata Mandová, Ivana Francová a Věra Vostrá.
Kontrolní a revizní komise se snažila postupovat dle zápisu ze členské schůze a na výborová
jednání vysílala pouze jednoho svého zástupce, jímž byla Renata Mandová. Pouze v jednom
případě se výborové schůze účastnily dva zástupci a to 30.
ervna 2011, kdy se mimo jiné schvalovala reprezentace na MS.
Na konci září 2011 pak byla provedena kontrola pokladny. Pokladna je vedena řádně
v souladu se zákony. Kontrola vyúčtování akcí do dnešní doby nebyla provedena z důvodu
ukončovacích prací daňového období a závěrek za rok 2011.
Spolupráce s výborem probíhala na stejné úrovni jako v roce předloňském i když musíme
přiznat, že někteří členové výboru se poučili z chyb a přistupovali ke své práci zodpovědněji.
Na základě upozornění KRK byla přehodnocena nominace na MS a byla vyhodnocena jako
nevyhovující. V součinnosti KRK a výboru byla provedena dodatečná náprava.
Rozebereme-li situaci, která vznikla kolem nominace MS, pak zde došlo k velikému
pochybení jak ze strany manažerky reprezentace Lenky Pánkové, která při předkládání
nominace nebyla schopna předložit řádně a bezchybně zpracované výsledky, na které byla
několikrát upozorněna členkou KRK. KRK předpokládá, že v danou dobu byla tato nominace
nehlasovatelná. KRK upozorňuje členskou základnu, že správné výsledky nominačních běhů
nebyly do dnešní doby nikde a nikým zveřejněny.
Další akce Klubu jako MRM a MR proběhy bez větších problémů. Na MR ČR došlo k trapné
situaci s hymnou. Na MRM KRK nejvíce zarazilo, že účastníci mistrovství nebyli ochotni na
takto důležité akci čekat na vyhlášení výsledků, které končilo velmi brzy a vyhlášení
probíhalo téměř okamžitě. Máme se stále co učit, hlavně úctě k druhým, zvlášť když chceme
kvalitní závody se zahraničními rozhodčími.
KRK konstatuje, že někteří členové výboru nevykonávají svou práci na maximum a
dostatečně se ji nevěnují. O to spíš, že pak schvalují bez spolupráce dokumenty, které
předkládá pouze jeden člen výboru a to p. Palata (např. Řád agility KA ČR zpracovaný
rozhodčími na schůzce rozhodčích a Řád agility KA ČR, který předložil za výbor p. Palata).
Navíc spolupráce s p. Palatou je pro mnohé z nás neřešitelná. KRK se pokoušela na základě
stížností od členů KA ĆR nedostatky řešit,(ať přímo na výborových schůzích nebo pomocí
zaslaných emailů), ale od p. Palaty na tyto stížnosti nebyl brán zřetel a své kroky ke změně
jednotlivých listin nebral vážně a trval vždy na jejich bezpodmínečném prosazení. Navíc
členové KRK zažili několikrát, že doslova vydíral výbor, bohužel to nelze říci jinak, např.
když výboru začne vyhrožovat, že pokud se tohle neodhlasuje nebo naopak, tak že on ve
výboru končí.
KRK ostře kritizuje výbor/p. Palatu/ za předložené a spuštěné webové stránky, které nejsou
dle KRK reprezentací KA ČR ( navíc zde chybí plno původních informací, které by neměly
zaniknout) . Zde se nacházejí informace, které nikdy neprošly jednáním výboru a jsou
v rozporu se stanovami.
Vrcholem celého toho je však fakt, že někteří členové KA ČR již vyhrožují soudními
žalobami právě kvůli práci p. Palaty. Jak jsme se již zmínili, přišlo na KRK více jak dvacet
stížností na práci p. Palaty. Veškeré stížnosti se točili kolem členských příspěvků, zasílání
známek ČKS a rozesílání časopisu Psí sporty.
KRK upozorňuje členskou schůzi, že do dnešního dne nebyly splněny body z usnesení
z členské schůze konané dne 22. ledna 2011. Nebylo splněno:
- zpracování nového Řádu rozhodčích, kdy byla pověřena členskou schůzí pí K.
Divišová

-

došlo k rozporu mezi výborem KA ČR a členskou schůzí při vypovězení a ukončení
smlouvy o odběru Psích sportů
v bodě výbor má revidovat řád agility a soutěžní řád – došlo zde k porušení, neboť
Řád agility ani soutěžní řád nebyl předložen k připomínkování všem rozhodčím

Na závěr mi dovolte poděkovat členům KRK za jejich spolupráci a popřát nové Kontrolní a
revizní komisy hodně sil, pevné nervy a neutuchající elán pro danou věc. Členům bych pak
chtěla popřát šťastnou ruku ve výběru svých zástupců jak do výboru tak i do KRK.

