
Zpráva Kontrolní komise pro Kongres ČŽL za rok 2014 

 
Kontrolní komise monitorovala dění v ČŽL, činnost výkonného výboru a všech 
stálých komisí, včetně dění na úrovni Unie lakrosu. 
 
V roce 2014 se událo následující: 
 
Juniorská komise (dále jen JK) – podle kontroly zveřejněných zápisů se nesešla, ale 
dle zprávy její předsedkyně se její jednotliví členové podíleli na organizaci žákovské 
ligy nebo trénovaní žákyň. Komise pro rozvoj fungovala a věnovala se školení 
trenérů a propagaci lakrosu např. v rámci akce Sporťáček a Ladronkafest.  
 
Disciplinární komise (dále jen DK) – vedla v roce 2014 jedno disciplinární řízení, 
předsedkyně komise vedla evidenci uložených trestů, kterou pravidelně zveřejňovala. 
 
Komise pro ligu a rozhodčí (dále jen KPLR) – scházela se pravidelně a řešila 
organizaci soutěží, otázky ohledně systému nominace rozhodčích, rozpočet a 
uskutečnění žákovské ligy. KPLR v roce 2014 uspořádala jarní a podzimní část 
NLŽL, WILL a žákovskou ligu. Nedostky v práci této komise vidí KK v tom, že 
informace k soutěžím nezveřejňovala s vhodným časovým předstihem a dosud není 
dořešena výše startovného a jeho platba za podzimní část NLŽL.   
 
Výkonný výbor (dále jen VV) – podle kontroly zveřejněných zápisů se v roce 2014 
10x. Z jejich kontroly vyplývá, že VV se řešil aktuální otázky, zejména v souvislosti s 
pronájmem bytu ČŽL, rozpočtem a trénováním juniorské a seniorské reprezentace 
včetně organizačních otázek v souvislosti s jejich účastí na MS a ME, registrace a 
lékařské prohlídky členů ČŽL, granty, změny stanov apod. 
 
Kontrolní komise – sešla se 4x, členové však řešily aktuální problémy a podněty po 
celý rok. 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 DK spokojena, je třeba jen doladit  
           vzájemnou  komunikaci, ostatní komise je třeba do práce více zapojit. 

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

 
 
 


