Zpráva Kontrolní a revizní komise KAČR pro členskou
schůzi, konanou dne 7. 12. 2013 v Praze
Vážené dámy, vážení pánové, Členská schůze Klubu agility České republiky,
dovolte mi shrnout činnost Kontrolní a revizní komise KA ČR v letech 2012 a
2013.
Činnost Komise bych si dovolil rozdělit na dvě období – rok 2012 a 2013.
V prvním období byla činnost Komise, stejně jako činnost celého Klubu agility,
ovlivněna pořádáním MS v Liberci, tudíž na vše ostatní nebylo tolik prostoru jako
v letech minulých. Komise se sešla v roce 2012 pouze jednou.
V roce 2013 již probíhala kontrolní činnost standardně, většina jednání probíhala
per rollam, hlavně z důvodu úspory cestovních nákladů Klubu. Osobně se KRK
v tomto roce sešla 3x, vždy bez cestovních náhrad jednotlivých členů.
Komise dohlížela na činnost výboru, dávala podněty a připomínky k jednání
výboru, jak je zřejmé ze zveřejněných zápisů ze schůzek KRK na webu Klubu
agility.
Kontrola účetnictví proběhla ve dvou etapách, zvláště kontrola činnosti Klubu a
zvláště kontrola účetnictví MS 2012 v Liberci. Obě kontroly odhalily drobné
nedostatky (převážně chybějící podpisy, nebo datum podpisů), které byly během
kontroly odstraněny. Výbor Klubu byl o těchto kontrolách seznámen.
Koncem roku 2012 a v létě 2013 obdržela komise několik žádostí o přezkoumání
jednání členů KA, z nichž rozhodla doporučit k řešení tři případy: Posuzování
závodů bez delegace, start na MČR 2012 s březí fenou a umožnění konání závodů
na překážkách, odporujících normativům KA. Komise v souladu s platnými
normativy doporučila výboru zřídit disciplinární komisi, což také výbor učinil.
Vzhledem k absenci Kárného řádu KA ČR nebylo v dalším šetření pokračováno.
K činnosti výboru v uplynulém volebním období:
Výbor se scházel dle potřeby, naléhavé záležitosti byly řešeny per rollam.
Nicméně, stejně jako v každém dobrovolném sdružení, docházelo k určitým
drobným nedostatkům. Komise na tyto nedostatky výbor upozornila a většina z
nich byla v krátkém čase napravena.
Velice si vážím pozice, kterou tento výbor zaujal k tzv. výjimkám, udělovaným
v předchozích letech formou rozhodnutí výboru, zvláště k nedodržování termínů
delegací rozhodčích. Pořadatelé se naučili dodržovat stanovená pravidla. Je
zřejmé, že tento postoj byl správný.
Co máme tomuto výboru za zlé, je činnost, tedy spíše nečinnost komise
rozhodčích, kdy nedokázal prosadit a uvést do funkce Řád rozhodčích, který byl
schválen v červnu 2012. I přesto, že jsou k tomuto Řádu připomínky a
v některých názorech i averze, nic neopravňuje nikoho k nedodržování tohoto
normativu. Komise rozhodčích dnes prakticky neexistuje a činnost rozhodčích
není žádným způsobem sjednocována a koordinována, což má někdy na
závodech za následek různá posouzení stejných situací.

Samostatnou kapitolou činnosti KRK a výboru je komunikace s členskou
základnou. Většinou probíhá bez problémů, až na výjimku - korespondenci p.
Palaty, který neustále zásobuje výbor i KRK svými dotazy, stížnostmi a
připomínkami. KRK se snažil průběžně tuto korespondenci kontrolovat a
připomínal výboru její vyřízení. Ne vždy však bylo v našich silách adekvátně
reagovat. Za což patří p. Palatovi naše omluva.
Za Kontrolní a revizní komisi, které dnes končí volební období, bych chtěl
požádat Členskou schůzi o doplnění usnesení o tyto body, které Vámi zvolený
výbor KA ČR bude řešit s nejvyšší důležitostí:
1. Jmenování komise rozhodčích a okamžité zahájení její činnosti
2. Revizi a doplnění normativů klubu tak, aby navazovaly jednotlivé dokumenty.
3. Zajištění a dohled nad dokončením zahájeného kárného řízení
V závěru bych chtěl poděkovat pí Věře Vostré a pí Slávce Podmolové za
spolupráci v Komisi v uplynulém volebním období a Vám všem popřát spoustu
úspěchů v osobním i agilitním životě.
Děkuji za pozornost.
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