
Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2022 
 

Členové KRK se během roku 2022 domlouvali elektronickou komunikací. Dvakrát se v průběhu 

roku sešli přes MS Teams. Kontrolovali výbor a při nalezení nedostatku sdělili výboru klubu své 

stanovisko a připomínky. Výbor klubu vždy na zprávy reagoval a buďto je napravil, nebo je 

aktuálně řeší.  

Jedná se např. o návrh úpravy stanov umožňující pořádat členskou schůzi online formou, 

aktualizovat potřebný počet schůzí výboru během roku nebo úpravu stanov pro požadavky na 

zápisy do obchodního rejstříku tak, aby nedocházelo ke kolizi se stanovami. 

Dále se jednalo o upozornění na chybějící dokumenty nebo jejich aktualizace na webu klubu. 

Např. šlo o soutěžní řád, výsledky MČR, termín členské schůze, zápisy výboru apod.  

Ohledně informovanosti členů klubu na webových stránkách obedience.cz se dá říci, že 

výborně fungují aktuality na úvodní stránce v celkovém přehledu. Informace jsou sem 

vkládány průběžně a jsou na první pohled viditelné. O něco hůře jsou doplňovány nebo 

aktualizovány informace v dalších částech webu, ale tyto nedostatky již výbor rovněž odstranil. 

Dále KRK navrhl změnu zkušebního řádu Rally Obedience ve smyslu možnosti přihlašovaní na 

akce a vytvoření akcí v portále caniva.com. 

Výbor klubu byl upozorněn, že neposílá pozvánku členům KRK na schůze výboru a 

nezveřejňuje zápisy z těchto schůzí. I tato výtka již byla napravena. 

KRK se dále zabýval podněty zaslanými členy klubu a předal je výboru k projednání.  

Šlo například o možnost přihlašování na MS, způsob zveřejnění termínu pro podání přihlášky 

a nesjednocení pokynů na různých místech webových stránek klubu obedience.cz. 

Dále se KRK zabýval podněty k množství kvalifikačních závodů, vypisování dalšího termínu 

v průběhu kvalifikace či možnou úpravou kvalifikačních podmínek pro následující období. 

Podrobnější řešení KRK a zápisy ze schůzí jsou k dispozici na webu klubu. 

Ačkoliv náplní členů kontrolní a revizní komise je výbor klubu kontrolovat, upozorňovat ho na 

nedostatky, zpracovávat a řešit stížnosti či připomínky členů a dávat výboru klubu podněty na 

zlepšení, tak bychom tímto chtěli ocenit práci členů výboru a poděkovat jim za jejich dosavadní 

působení ve výboru klubu a jeho řízení. Zejména bychom chtěli poděkovat předsedkyni klubu, 

která se dle našeho názoru, nejvíce podílí na činnosti, chodu a rozvoji klubu Obedience CZ.  

 

Členové kontrolní a revizní komise Klubu Obedience CZ: Michaela Houserová, Jelena 

Tomicová, Lukáš Jánský 

 

Zapsal: Lukáš Jánský 

Ověřily: Michaela Houserová a Jelena Tomicová 

V Kladně dne 24. 12. 2022 


