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Zasedací místnost fy ComAp, Kundratka 2359117, Praha 9

Zaháieni
Valná hromada (dále jen VH) ČeskéFederace KendÓ (dále jen

Črr; oyta zahájena

v 9:28 hodin.

Schválení přitomnosti hostů na VH
Přítomen 1 host.
. Schváleno

Schváleni návrhu programu jednání VH

T. Kyncl přednesl návrh na změnu pořad bodů.
T. Jelen doplnil bod ,,Návrh Disciplinárního řádu".

.

Schváleno

Volba Mandátové komise

Byl předloŽen návrh na sloŽení Mandátové komise ve sloŽeníJaroslav ŘÍha

.

Schváleno

Zpráva Mandátové komise
Je přítomna nadpolovičnívětŠina členů.
Mandátová komise prohlásila VH za usnáŠenÍschopnou.
V případě hlasovánÍje v zápise uveden pouze 4isledek. Počty hlasŮ a čas jsou uvedeny ve zprávě
Mandátové komise. Ve zprávě Mandátové komise jsou uvedeny i přÍchody a odchody a změny počtu
mandátních hlasů v průběhu VH.
. VH vzalazprávu Mandátové komise na vědomí
Volba Volební a návrhové komise, Zapisovatele a ověřovatele
Návrh na sloučeníNávrhové a volební komise na jednoho člověka: Michal Kolísek

.

Schváleno
Zapisovatel: Pavel Štěpán st.
. Schváleno
ověřovatel: Roman Záhora
. Schváleno

Zprávy za uplynulé období
Zpráva o hospodaření ČFK v roce 20'14
Zprávu přednesla Vlad'ka Jarošová.
. Schváleno
Zpráva Dozorěí komise črx (ox)
Zprávu přednesl Filip Baumruk.
1. Byla podána jedna stíŽnost na pozdní registraci zkoušek kendó. StíŽnost byla staŽena ještě před
zahájením jednánÍ DK a DK ji tedy neprojednávala.
2. DK komise upozornila VH, Že na minulém shromáŽdění byl př1at závazek uýkonného výboru (dále
jen W) o rozŠÍřeni na 5 členůa dlouho se nic nedělo, aŽ teprve cca 2,5 měsÍce před začátkem
letoŠníVH. DK komise doporučuje W aby se takouými věcmi zabýval průběŽně. Doporučuie W
stanovit termín přepracování Stanov do lz roku 2015'
Ceská Federace
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DK se vyjádřila k reprezentaci kendó' Plán nebyl předem připravený a předevšÍm termíny se často
měnily. DK doporučuie jasněji a zřetelněji stanovit kritéria výběru reprezentace pro nominaci, lépe
a včas plánovat, lépe a jednoznačně komunikovat.
DK komise vznesla dotaznatechnického komisaře s ohledem na dalŠírozvoj databaze ČUau.
a. TK: ano, dalšívývoj (exporty, reporty) jsou v jednání jak pro dalŠíbudÓ, tak i registraci
soutěŽí, předevŠÍmNárodnÍ pohár kendó (1. etapa)'

5

DK komise vznesla dotaz na

W

ČFK jak to bude s publikovánÍm dokumentů a jaká má

být

platforma jejich zveřejněnÍ a sdÍlenÍ.

a'

Závěr''

Schváleno

W cFK

projedná a sdělÍvýslede

Změna stanov a struktury

črx

S ohledem na nové stanovy byl přÍtomen host, právník.
T. Jelen proŠelstanovy a proběhla diskuze k jednotlirným bodům, které byly sporné nebo byl podán jiný
návrh. Připomínky byly přímo zapracovány do stanov. o něktených bodech se hlasovalo zvláŠt'

1'
.

HlasovánÍo věku členůpro hlasování na VH' Návrh od 15
Schváleno

2

Návrh k počtu členůW ČFK.
Návrhy:

a'
b.
c.

let.

3 členný
3 Členný nebo 5 členný
5 členný

.

Schválena varianta b., tedy 3 nebo 5 členný Výkonný uýbor ČFK.

3.
.

Návrh k právnÍm Úkonům W ČFK.
Návrh: samostatně jedná prezident ČFx nebo dva členovéW ČFK současně.

Schváleno

4.
.

SchválenÍ stanov jako celku
Schváleno

Zpráva mandátové komise
od této chvíle majízástupci oddÍlůpoČet hlasů podle klÍčestanoveného nově schválenými stanovami.
Návrh DiscipIinárního řádu čFK
Návrh přednesl Filip Baumruk'
. Schváleno
od této chvíle platípůvodníhlasovacířád odsouhlasený se Stanovami, Žn.

oBĚD 12:33h-

1

hlaý10 členů-> 29 hlasů

13:05h

Volby
Volba Výkonného v'ýboru čFK
Návrhová komise evidovala 6 kandidátů do Výkonného výboru

Črrna následujÍcípozice

:

Tomáš Jelen prezident ČFK
Tomáš Kyncl . . prezident ČFK

Daniel Háckl vÍce prezident Črx
Jiří Vlasatý ' ' ' vÍce prezident ČFK
Jana Ziegelheimová .. sekretář
Česká Federace Kend
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Pavel Balvín ... sekretář
Vladislava JaroŠová ... hospodář
Na návrh T. Bergera byla volba do

W Órx

ta;na'

Volby pobíhaly po jednotliuých funkcích.
Volba na pozici prezidenta ČFK
. Prezidentem bylzvolen Tomáš Jelen'
Tomáš Jelen bude pracovat v 5 ČlennémW.
Jana Ziegelheimová svoji kandidaturu stáhla' jejÍ kandidatura byla podmíněna tříčlenným W výborem.
Volba na pozici více prezidenta ČFK

o

Více prezidentem bylzvolen Daniel Háckl.

Volba na pozicitechnického ředitele ČFK
. Technickým ředitelem bylzvolen Tomáš Kyncl'
Volba na pozici sekretáře ČFK
. Sekretářem bylzvolen Pavel Balvín.
Volba na pozici hospodáře ČFK
. Hospodářem byla zvolena Vladislava JaroŠová

.

Volba Dozorěí komise
Návrh: Filip Baumruk, ondřej Kašpar, Roman Záhora'
Hlasovalo se o všech třech kandidátech najednou.
. Schváleno

Návrhy
Návrh na vylouěenioddílu Shikukai Praha
oddíl nemá zaplaceny členskéoddÍlové příspěvky.

.

Schváleno

W ČFK doručírozhodnutío

vyloučeníoddÍlu danému klubu.

Návrh na aktuaIizaci rozpočtu na rok 20í5

Aktualizaci přednesla Vladislava Jarošová'

V rámciaktualizace bylpodán návrh na přesun 10 tis. Kčzrozpoětu reprezentace kendó na
zahraniční starý j uniorů.
Návrh přednesla Jana Ziegelheimová. Důvodem bylo snÍŽenÍpůvodníhopočtu osob reprezentace' se
kteým rozpočet počítal.NavÍc v roce2015 bude v rámci přÍpravy juniorů na ME kendó více {jezdů do
zahraničí.Ná sledovala d iskuze.
o návrhu se hlasovalo samostatně
. Neschváleno
HlasovánÍ o aktualizaci rozpočtu

.

Schváleno

Návrh rozpočtu črx na rok 2016

Návrh rozpočtu přednesla Vlad'ka JaroŠová.

o

Schváleno

Ceská Federace
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W ČFK na 5.3.20'16.

Zprávy, volné prezentace a diskuze
Zpráva Komise rozhodčích

Zprávu předal T. Berger ÚčastníkůmVH písemně.

Zptávy oddí!ů
VH pÍsemně.
Kacubó Kenrikai, zprávu předalTomáš Berger účastníkům
předal ÚčastníkůmVH písemně.
plnou
přednesl
Roman
Záhora,
Nozomí Dojo, zkrácenou zprávu

ZprávaTMÚ

Zprávu přednesl Vladimír Hyndrák.

.

VH vzalazprávy na vědomí

Diskuse dle přihlášek návrhové komisi

1'

Tomáš Berger

2.

Vlad'ka Jarošová

3.

Vlad'ka Jarošová
Návrh na zvýšeníodměn pro hospodářku' Práce je zodpovědná a větŠinouji dělá
kvalifikovaná ÚčetnÍ, kterou bychom museli platit' Navrhuje na konci roku, pokud rok skoči
přebytkem, z tohoto přebytku jednorázovou odměnu. VýŠiurčíW ČFK.
- M. KolÍsek navrhuje řeŠitkoncepčně' neŽlijen na základě přebytku.
zÁvĚR: W ČFK projedná způsob odměny na svých jednánÍch.

4.

Navrhuje zrušit funkci správce majetku, pokud není tato funkce opodstatněná.
- W ČFK na suich jednáních zváŽí a přÍpadně zruší.

Přednesla koncepci PR' očekává návrhy od členskézákladny o zapojení se do práce emailem na svoji adresu. Pokud má pracovat' potřebuje podněty a spoluprácičlenské
základny.
- Několik přÍtomných se hned hlásilo s pomocí.

Tomáš Kyncl

lnformace k databázi cUBU
lnformace k lékařshým prohIídkám
Apeluje na dodŽovánÍ kontrol lékařských prohlídek na akcích' Týká se jak turnajů, tak
seminářů. Při nedodženíje za Škodyodpovědný pořadatel akce.

-

oznamovací povinnost

-

VŠeco je určenépro Technického ředitele (dříve komisaře)je nutné podávat včas.

Návrh na zavedeni Bokuto Ni-jorju Kendo Kihon Waza Keiko Ho do zkuŠebníhořádu
pro stupně kjÚ
zÁvĚR: Úkol pro W v rámci přepracování vnitřního řádu.

5.

Tomáš Kyncl

Zpráva o návštěvě ogino senseje v cR.

Česká Federace
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Pavel Štěpán st.

První info o připravované registraci na turnaje NP prostřednictvím databáze
- Bude připraveno v průběhu roku 2015

čueu

Stanovení pořadatete MČn v kendó pro rok 2018
- Podle navženéhozpůsobu střídáníje řada na Kacubó Kenrikai Praha' oddÍl souhlasÍ.

7.

Vladislava JaroŠová
Stáhnout z federačnÍho webu formulář pro registraci - neplatný.
PosÍlat hospodářce (Vlad'ce Jarošové) nové členy jmenovitě ve formuláři.

Udžovacípoplatky členů- opět jmenovitě

Schválení zpráv a usnesení z jednání VH
Schválenízápisu VH

Pavel Štěpán přečetl zápis zjednání VH. Zápis je závazný pro vŠechny zúčastněné'
. Schváleno

Závér a ukončeníjednání VH
UkončenÍjednáníVH a poděkování zÚčastněným'
VH prohlášena Mandátovou komisíza platnou a průběh hlasování zařádný dle uvedené zprávy'
Valná hromada byla ukončeno v 18:19 hodin.
Tento zápis obsahuje 5 stran.

ověřil dne. 17.3.2015

Zapsal dne: 16.3.2015

Roman Zá

Nozomi Dojo' Hradec Králové

Nozomi Dojo, Hradec Králové
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