
Zápis 1. schůze Kontrolní komise ČŽL 
 
Datum:  8.12.2010 
Místo konání: McDonalds, Budějovická 
Přítomny:  K.Trčková 
                         H. Putnová 
                         Lucie Růžková 
                         J. Řeháková 
  A. Králíčková 
   
 
 
 Projednáno: 
 
1. Volba předsedy 

Nominovány:  K.Trčková  
Zvolena:  K.Trčková 
Pro:  4 
Proti:  0 
Zdržel se:  1 
 
 

2. Plán činnosti kontrolní komise ČŽL (dále jen KK) 
a) pod kontrolu KK spadají různé oblasti činností ČŽL a jejích orgánů včetně činnosti Výkonného 

výboru (dále jen VV), stálých a přechodných komisí, které budou postupovat podle jim 
povinností stanovených VV, činnost jednotlivých klubů v rámci ČŽL, působení reprezentace, 
pořádání soutěží a turnajů a hospodaření. Tyto oblasti jsou rozděleny mezi jednotlivé členy 
KK, každý měsíc podává zodpovídající osoba zprávu o dané kontrolované oblasti. Rovněž 
bude znát podrobně stanovy a upozorňovat každého člena na jejich dodržování. Jejich 
porušování bude řešit disciplinární komise, dle schváleného Disciplinárního řádu. 

 
b) KK se bude scházet vždy jednou za měsíc, vždy po schůzi VV, nejpozději však do 14 dnů po 

jejím konání. Členy ČŽL informuje o své činnosti prostřednictvím internetové konference 
(wlax). Zápis ze schůzí bude předkládat VV v písemné formě. Minimálně jeden člen KK se 
bude účastnit schůze VV, pokud ty budou včas a řádně oznámeny. 

 
 
 

3.   Rozdělení kompetencí 
Jana Řeháková 
- kontrola účetnictví a hospodaření 
- úzká spolupráce s pokladníkem 
- kontrola fungování sportovních klubů a plnění závazků sportovních klubů vůči ČŽL 
 
Kateřina Trčková - předsedkyně 
- kontrola činnosti VV (Výkonný výbor ČŽL) 
- kontrola činnosti přechodných pracovních komisí 
- kontrola fungování reprezentace a komunikace se zahraničím 
 
Helena Putnová 
- kontrola činnosti DK (disciplinární komise) 
- kontrola spolupráce ČLU a ČSTV, kontrola zástupce ČŽL v Unii lakrosu 
 
Alice Králíčková 
- kontrola činnosti KPLR (komise pro ligu a rozhodčí) 
- kontrola hladkého průběhu turnajů ČŽL a jejich organizace 
 
Lucie Růžková 
- kontrola činnosti JK (juniorská komise) 
- sledování Unie lakrosu 



Příští schůze KK se bude konat do 14 dnů po schůzi VV.  
 
V Praze 9.12.2010 
 
 
Zapsala:  K. Trčková 
 

 


