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Zpráva o činnosti dozorčí komise ČFK za rok 2010

DK ČFK
Předseda:
Člen:
Člen:

Filip Baumruk
Roman Záhora
Ondřej Kašpar

DK vydává následující zprávu o své činnosti za rok 2010
Rok 2010 byl z pohledu práce DK velmi poklidný, protože DK neobdržela za celý kalendářní rok 2010
ani jeden podnět k šetření či připomínky k již vypracovaným dokumentům. Z tohoto důvodu nevydala
DK za uplynulé období žádnou zprávu. Zástupci DK byli nicméně v kontaktu s VV a – pokud tomu
časové možnosti jejich členů dovolily – snažili se účastnit některých jednání VV. Z tohoto pohledu
můžeme konstatovat, že se zlepšila komunikace a informovanost mezi VV a zástupci DK.
DK také provedla detailní kontrolu hospodaření ČFK a nenalezla v něm žádnou nesrovnalost. Tímto
tedy DK potvrzuje, že vedení účetnictví ČFK je jak po formální tak obsahové stránce v pořádku.
Podíváme-li se na zprávu DK za kalendářní rok 2009 najdeme v ní 3 hlavní body, které stojí za
připomenutí:
1) Zmatky doprovázející volbu vedoucího reprezentace kendó
V roce 2009 obdržela DK jediný podnět k prošetření, který se týkal chaotické komunikace
doprovázející volbu nového vedoucího reprezentace kendó. Ani po uplynutí jednoho roku se
nepodařilo situaci kolem vedoucího reprezentace kendó uspokojivě vyřešit. Po rezignaci Tomáše
Kyncla na funkci vedoucího reprezentace kendó v prosinci 2010 společně s odstoupením Potrafki
senseie z pozice trenéra reprezentace se opět reprezentace kendó ocitla v situaci, kdy neexistuje
jasná koncepce a plán společné přípravy na ME ani vize, jak tuto situaci řešit. DK si velmi váží
vstřícného postoje Tomáše Kyncla, který přislíbil, že organizačně zajistí výjezd na ME 2011 v Polsku.
Z pohledu DK je však mnohem důležitější najít a vybudovat dlouhodobou koncepci fungování
reprezentace kendó, namísto každoročního hledání „dobrovolníka“, který se pokusí reprezentační tým
„slepit“ pro konkrétní výjezd. Není ani potřeba zmiňovat, že ČFK takto neefektivně vynakládá peníze
na nekoncepční aktivity. DK tímto naléhavě žádá, aby se vyřešení situace kolem reprezentace kendó
stalo jedním z hlavních bodů činnosti VV v roce 2011.
Za zmínku stojí připomenout, že ostatní reprezentace v rámci ČFK fungují dobře a že reprezentanti se
vracejí z ME s medailovými úspěchy, k čemuž určitě přispívá i kvalitní zázemí reprezentačního týmu.
2) Koncepce fungování ČFK
Ve zprávě za rok 2009 DK kladně hodnotila snahu VV organizovat občasné „brainstormingy“ v rámci
přípravy koncepce fungování ČFK v nadcházejících letech. Bohužel to byla pochvala předčasná,
protože tato aktivita v roce 2010 úplně ustala. Je jen škoda, že nastoupená cesta nemá pokračování.
Tento stav možná odráží i skutečnost, že jednotliví lidé a možná i členské oddíly postupně rezignovali
na snahu budovat společnou koncepci fungování ČFK.
3) Aktuálnost dokumentů na oficiálním webu ČFK
Situace se oproti minulému roku zlepšila – na oficiálních stránkách ČFK je možno nalézt opravdu
aktuální verzi Vnitřního řádu či jednotlivé zápisy z minulých GS. Z pohledu DK by však na webu ČFK
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měly být zveřejňovány i zápisy VV, aby byly k dispozici řadovým členům ČFK. To samé platí i pro
jednotlivé dokumenty přednesené na GS (například zpráva Technického komisaře, zpráva DK a jiné
zajímavé dokumenty). Každý člen ČFK by si pak mohl udělat lepší představu o tom, co se ve federaci
děje.
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