
Vážení přátelé, 

Na úvod zprávy KRK Vám chci připomenout  část stanov KA ČR cituji: 

článek 18  odst. 1 KRK je orgánem Klubu, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost 
Klubu. Členem KRK může být pouze fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Výkon 
funkce člena KRK je nezastupitelný. Členové KRK jsou voleni členskou schůzí. Zvolení členové 
si zvolí svého předsedu. 

odst. 8 KRK se řídí jednacím řádem, kterým se upravuje způsob jejího jednání. Členové KRK 
jsou oprávnění kdykoliv nahlížet do všech dokladů, evidence, účtů, prověřovat vedení 
účetnictví, kontrolovat hospodaření Klubu a stav majetku Klubu. 

Článek 19. - Působnost kontrolní a revizní komise 

Do působnosti KRK náleží zejména:  

 kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, planých stanov Klubu a 
dalších normativů klubu a usnesení členské schůze, 

 seznamovat členskou schůzi s výsledky své kontrolní a revizní činnosti, 
 předkládat členské schůze svá vyjádření, doporučení a návrhy, 
 KRK je povinna dodržovat zákon číslo 101/2002 Sbírky „O ochraně osobních údajů.“ 

Nyní krátce k činnosti činnosti KRK KAČR,  

 

komise se sešla za své funkční období celkem 5x , a 2x  proběhla kontrola hospodaření  KA ČR 

. Zápisy z jednání byly poskytnuty výboru a poslány ke zveřejnění na stránky KAČR , výbor se 

jejich obsahem nezabýval a zveřejnění nezajistil.Stejně tak 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 je opravdu 

nezvyklá reakce na dotaz člena  KRK KA ČR 

Spolupráce s Výborem a účast na schůzích Výboru byla úmyslně komplikována .Výbor  
ignoroval povinnost informovat KRK o výborových schůzích včas a řádně viz článek 16 
odst.11.  
 

Zhodnocení práce výboru 

90 %  práce tvoří organizace kvalifikací , MČR, MČRM, všech možných reprezentací, 
ale jen minimum práce je věnováno další činnosti . 

Bez problémů  funguje agenda vydávání VP a KACR INFO. Tyto činnosti běží 
v podstatě autonomě.   

Je  určitě chválihodné , organizovat  špičkové závody , ale je to na úkor členské 
základny. Klubu to nic nepřináší 

Po celé funkční období se ani jednou nesešli rozhodčí na školení  a bohužel se nesešla  
ani komise rozhodčích,  viz. zápisy výboru. Chybí sjednocení výkladu řádu agility  jednotné 
rozhodování rozhodčích, problematické je i to,  že už na úrovni hospitací je výklad Řádu 
nejednotný. Nejsou vyjasněny kompetence  komise rozhodčích a Výboru klubu. Výbor klubu 
supluje  nefunkční  Komisi rozhodčích, ta by měla být nezávislá na Výboru klubu.  



Nebyla vypsána výběrová řízení pro kvalifikační závody,  pořádání MR ČR, MR ČRM a 
manažera reprezentací.   
 

 Špatná je dlouhodobě komunikace Výboru klubu KAČR s ČKS. Neochota předsedkyně a 
minimální spolupráce se sekretariátem ČKS  znamená krácení příspěvku na  činnost na 
polovinu a díky nedodání podkladů došlo  bohužel i k vyřazení KA ČR z I. Dotační  kapitoly 
MŠMT . Díky tomu je šance  získání dotace  na reprezentaci mizivá. Podobná situace  je i 
s dotací na práci s mládeží a podporou mládežnických center.   

 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 a dobře vedené. 
Účetnictví za rok 2015, ani část roku nebylo možné zkontrolovat, protože doklady 2015 k 
termínu revize (5.11.2015) nebyly zpracovány. Byl dodán jen orientační přehled výsledků 
hospodaření 2015. 

Po shlédnutí ři kontrole hospodaření konstatovala komise, že hospodaření  je ztrátové a 
řada výdajů je zbytečně vynaložená.  Komise  se shodla na tom, že  pokládá hospodaření 
Výboru klubu za velmi nehospodárné. Výbor nezachází s prostředky klubu s péčí řádného 
hospodáře.  

Sporné jsou některévýdaje na  reprezentaci (např. pronájem obytného vozu ve výši 20,000, 
zbytečné cestovní výdaje, účast nečlenů klubu KA ČR na výjezdech reprezentace, atd.)  

Jako příklad uvádíme z roku 2015: 
MR ČR - ztráta 200,000 Kč  
MČ MR - ztráta 100,000 Kč  
 
MS - výdaje 256,000 Kč  
EOJ - výdaje 232,000 Kč 
 
Celkem výdaje na reprezentaci dosáhly 550,000. Příjmy 0.  
Nepřehledné  je  schvalování výdajů.  Nejsou daná pravidla pro výši schvalování výdajů 

Výborem.  Pro jednotlivé akce (republika, kvalifikace, reprezentace) chybí schválené rozpočty 
a není možné kontrolovat účelnost vydaných prostředků.  

 
Není vyřešen problém s pobočným spolkem Třebíč 

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. 

 
 

Činnost KRK je vzhledem ke slabé spolupráci s Výborem velmi komplikovaná .Činnost 
výboru je jednostranná a neřeší celou řadu vzniklých problémů. 

 

 


