
Zpráva Kontrolní komise pro Kongres ČŽL 
 
Kontrolní komise od okamžiku svého ustanovení 30.11.2010 monitorovala dění          
v ČŽL, činnost výkonného výboru a všech stálých komisí, včetně dění na úrovni Unie 
lakrosu. 
 
Od posledního volebního kongresu, který se konal se událo následující: 
 
Juniorská komise (dále jen JK) – podle kontroly zveřejněných zápisů se nesešla, ale 
je s největší pravděpodobností se scházela, ale bez zveřejnění zápisu ze schůze. 
Vzhledem k tomu, že v letošním roce neproběhla juniorská liga ženského lakrosu, 
tato komise se s společně s Komisí pro rozvoj věnovala propagaci lakrosu např. 
v rámci sportovního dne v Hamr sport Braník, na letním campu v Radotíně a na 
dalších akcích pořádaných ČŽL.  
 
Disciplinární komise (dále jen DK) – scházela se sporadicky, ale předsedkyně Jana 
Palajíčková vedla evidenci uložených trestů, kterou pravidelně zveřejňovala. 
 
Komise pro ligu a rozhodčí (dále jen KPLR) - podle kontroly zveřejněných zápisů se 
sešla 7x, naposledy 20.11.2011. KPLR uspořádala NLŽL, podzimní minifildový turnaj, 
česko – německé přátelské zápasy a nyní organizuje WILL. Ze své pozice dala KK 
několikrát podnět k práci této komise – hlavně v záležitosti včasného zveřejňování 
informací o pořádaných soutěží.  
 
Výkonný výbor (dále jen VV) – podle kontroly zveřejněných zápisů se VV sešel 
pouze 5x. Z jejich kontroly vyplývá, že VV se řešil aktuální problémy, zejména 
v souvislosti s koupí bytu a se seniorskou reprezentací a její účasti na MS 
v Kanadě. Na podněty KK reagoval rychle, zbývá dořešit podání informace o prodeji 
oblečení v majetku ČŽL, na které se KK dotazovala v zápise ze září 2012. 
 
Kontrolní komise – sešla se 7x, zabývala se především kontrolou činností 
jednotlivých komisí, VV a kontrolou vedení účetnictví ČŽL. Úzce spolupracovala 
s VV.  
 
 
Z výše zmíněných kontrol vyplynulo: 
 
  KK je pro letošní rok s prací VV a KPLR spokojena, je třeba jen doladit  
           vzájemnou  komunikaci, ostatní komise je třeba do práce více zapojit. 

 KK žádá členy jednotlivých komisí o čtení zápisů ze jejích schůzí, jsou v nich 
dotazy na jednotlivé komise i jednotlivce s funkcí v ČŽL. 

 
 
 
Za Kontrolní komisi ČŽL sepsala Kateřina Došlá, v Praze dne 27.11.2012 


