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Zápis z jednání Generálního shromáždění konaného dne 14.3.2009, Praha
14.3.2009
Zasedací místnost ComAp, Kundratka 2359/17, Praha 9

Zahájení
Generální shromáždění ČFK (dále jen GS) bylo zahájeno v 10:30 hodin
V době zahájení GS byli nepřítomni delegáti oddílů:
Fudoshinkai Písek
V případě hlasování je v zápise uveden výsledek. Počty hlasů budou uvedeny ve zprávě mandátové komise.
Schválení přítomnosti hostů
Hlasování ke schválení přítomnosti hostů
• GS schválilo přítomnost hostů
Schválení návrhu programu jednání GS
Hlasování k návrhu programu GS proběhlo na základě předloženého písemného záznamu
• GS schválilo návrh programu
Volba mandátové komise
Návrh na složení mandátové komise ve složení Pavel Balvín, Josef Smolka
Hlasování
• GS schválilo mandátovou komisi ve složení Pavel Balvín a Josef Smolka
Zpráva mandátové komise
Mandátová komise prohlásila GS za usnášení schopné na základě 30 platných hlasů.
• GS vzalo zprávu mandátové komise na vědomí.
Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele
Návrhová komise: Tomáš Holan
• GS schválilo návrhovou komisi ve složení Tomáš Holan
Zapisovatel: Pavel Štěpán
• GS schválilo zapisovatele Pavla Štěpána
Ověřovatel: Tomáš Holan
• GS schválilo ověřovatele Tomáše Holana

Zprávy za uplynulé období:
Zpráva o činnosti ČFK za rok 2008 (10:45 hod)
Zprávu o činnosti ČFK za rok 2008 přednesl president ČFK Tomáš Jelen.
• GS vzalo zprávu na vědomí
Zpráva o hospodaření ČFK (10:56 hod)
Zprávu o hospodaření za rok 2008 přednesla Vlaďka Jarošová.
• Dozorčí komise doporučila zprávu ke schválení
• GS zprávu schválilo
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Zpráva dozorčí komise ČFK (DK) (11:12 hod)
Zprávu dozorčí komise přednesl Tomáš Holan.
• GS zprávu schválilo
Výzva k oddílům: vybrat 2 kandidáty na rozšíření DK a do 1.6.2009 jejich seznam předat DK.
Zpráva technického komisaře (TK) (11:16 hod)
Zprávu technického komisaře přednesl Tomáš Kyncl.
• GS vzalo zprávu na vědomí
Zpráva technicko metodického úseku (TMÚ) (11:48 hod)
Zprávu TMÚ přednesl Michal Kolísek.
• GS vzalo zprávu na vědomí
Zpráva vedoucích reprezentace (12:05 hod)
Kendó
Zprávu Jindřicha Ziegelheima přednesl Jan Cílek.
Iaidó
Zprávu přednesl Tomáš Kyncl.
Jodo
Zpráva nebyla přednesena.
Naginatadó
Zprávu přednesl Kostolník Petr.
•

GS vzalo zprávy na vědomí

Zpráva ředitele Národního poháru kendó (12:25 hod)
Zprávu ředitele NP kendó přednesl Pavel Štěpán st.
Ve zprávě opravit a doplnit oddíly. GS uložilo ředitelovi NP vypracovat jednotné formuláře pro zpracování
výsledků. Pořadatelé NP budou tyto formuláře používat ke zpracování výsledků a předávání řediteli NP
kendó.
• GS vzalo zprávu na vědomí
Prezentace zpráv oddílů (max. 2 min / oddíl) (12:33 hod)
Po vzájemné dohodě byla doba na prezentaci prodloužena tak, aby oddíl stačil prezentovat svoji činnost.
Zprávy oddílů byly předneseny zúčastněnými zástupci oddílů ČFK.
V průběhu zpráv proběhla přestávka na oběd, 13:04 – 13:45 hod.
V průběhu zpráv se snížil počet platných mandátních hlasů o 1, celkem platných hlasů 29.
• GS vzalo zprávy oddílů na vědomí
Návrh prezidenta ČFK na změnu programu:
1. Před Zvláštní body zařadit nově bod jednání: Návrh VV ČFK na přijetí oddílu Seišinkan Brno do ČFK
2. Před bod Zvláštní body předřadit bod jednání: Návrh oddílu Fudoshinkai České Budějovice na
odstoupení členů VV ČFK
• GS schválilo návrhy na změnu programu
Návrh výkonného výboru ČFK na přijetí oddílu Seišinkan Brno do ČFK
Byla přednesena zpráva oddílu Seišinkan Brno a zprávy garantů - Tomáš Berger a Patrik Orth.
Výkonný výbor, po splnění všech podmínek, navrhl GS přijmout daný oddíl do ČFK.
• GS schválilo přijetí oddílu do ČFK
Přijetím oddílu do ČFK přibyl 1 platný mandátní hlas, celkem hlasů 30.
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Návrh oddílu Fudoshinkai České Budějovice na odstoupení členů VV ČFK
Lukáš Laibrt přečetl Návrh oddílu. Návrh byl všem přítomným k dispozici v tištěné podobě.
K danému návrhu se vyjádřil Tomáš Jelen za VV výbor ČFK a Tomáš Holan za dozorčí komisi.
Následovala široká diskuze.
•

GS návrh zamítlo

Všichni zástupci přítomných oddílů na GS svým hlasováním rozhodli, že se ČFK nebude již nadále vracet ke
kauze o přijetí oddílu Kokki Dojo do ČFK, a s tím souvisejícím návrhem na odvolání VV ČFK.

Zvláštní body jednání
Aktuální stav a budoucí směrování ČFK, co od ČFK očekávají její členové?
Na dané téma proběhl brainstorming řízený Tomášem Jelenem. GS vydefinovalo body, které dále Tomáš
Jelen rozpracuje a budou předmětem další diskuze, která proběhne vhodnou formou v následujícím období.
V průběhu brainstormingu se odchodem některých delegátů snížil počet platných mandátních hlasů na 27.
Výše členských příspěvků ČFK (16:34 hod)
Pavel Balvín přednesl návrh na snížení členských příspěvků pro kategorii student od 18 do 26 let
z dosavadních 840,- Kč na 600,-Kč
Následovala široká diskuze. Z ní vyplynul protinávrh, který přednesl Lubomír Ligda, na snížení členských
příspěvků na původní výši z roku 2007.
Hlasování o protinávrhu
• GS protinávrh zamítlo
Následovala diskuze, ze které vyplynul další návrh, který přednesl zástupce oddílu Tenshin Dojo, na zrušení
členských příspěvků pro kategorii dětí do 10 let.
Hlasování o návrhu
• GS protinávrh zamítlo
Následovala diskuze, ze které vyplynul další návrh, který přednesl Petr Kostolník, na snížení členských
příspěvků pro kategorii od 18 do 26 let z dosavadních 840,- Kč na 600,- Kč (tedy vypustit slovo student).
Pavel Balvín a Petr Kostolník své návrhy stáhli. Důvodem stažení byla přislíbená možnost čerpat dotaci
z rozpočtu ČFK na studenty (dále viz bod Návrh rozpočtu ČFK na rok 2009.
Odchodem některých delegátů se snížil počet platných mandátních hlasů na 23.

Návrhy
Návrh oddílu Fudoshinkai České Budějovice na odstoupení členů VV ČFK
Bod byl přesunut před Zvláštní body jednání.
Návrh rozpočtu ČFK na rok 2009
Návrh rozpočtu na rok 2009 přednesl Tomáš Jelen. Návrh měli přítomní delegáti k dispozici v tištěné podobě.
Navrhované změny:
Navýšit položku Školení TIII o 1500,- Kč, celkem 1500,- Kč
Navýšit položku Dotace 2009 pro výběr o 10000,- Kč, celkem 26000,- Kč
Nově zahrnout do rozpočtu položku
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Fond pro podporu členské základny ve výší 30 360,- Kč
Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2009 s výše popsaným upřesněním.
• GS návrh rozpočtu přijalo
GS pověřilo VV ČFK vypracovat pravidla pro položku rozpočtu Fond pro podporu členské základny.
Změna adresy ČFK ve Stanovách ČFK
Došlo ke změně adresy ČFK. Tuto změnu je potřeba zahrnout do stanov.
•

GS změnu přijalo a pověřilo VV ČFK zajistit dané změny ve Stanovách ČFK a s tím související úkony.

Závěr
Diskuze návrhů předložených během jednání GS
1. Návrh na změnu Vnitřního řádu, Sekce IV – Zkušební řád.
Tomáš Berger, Kacubó
Návrh na vyřazení šikake waza a ódži waza ze zkoušek na kjú a upravit s tím související texty z Vnitřního
řádu, Sekce IV – Zkušební řád.
Hlasování
• GS návrh přijalo
2. Návrh na změnu Vnitřního řádu, Sekce II – Přijetí nových oddílů
Tomáš Holan, dozorčí komise
Zvážit, zda formulace může zůstat stejná nebo ji upravit. Jedná se o text ve Vnitřním řádu, Sekce II – Přijetí
nových oddílů, bod 3 Přijímací řízení, odstavec 2 a 3.
Závěr GS: formulace může zůstat stejná. Oficiální interpretace: Poslední rok v daném textu znamená 12
měsíců před podáním žádosti oddílu o přijetí do ČFK.
3. Návštěva učitelů z Japonska - informace
Vladimír Hyndrák, Kokki Dojo
V. Hyndrák zajišťuje návštěvu z Japonska na rok 2010. Žádá ČFK a další oddíly o součinnost. Případní
spolupořadatelé nechť se hlásí přímo u Vládi.
V. Hyndrák má možnost pozvat svého učitele iaidó do ČR. Žádá ČFK a další oddíly o součinnost. Případní
spolupořadatelé nechť se hlásí přímo u Vládi.
4. Informace – 3O let Shinbukan + další info
Michal Kolísek
Letos 30 let Shinbukan, chystá se seminář a další společenské akce.
Výzva k oddílům: vybrat a navrhnout někoho, kdo by rozšířil členy TMÚ – nyní jen 1 člen a nelze stihat.
Jednalo by se především o rozesílky.
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TMU rozešle návrh termínů na školení rozhodčích a očekává okamžitou reakci od vedoucích oddílů.

5. Vnitřní řád ČFK
Pavel Štěpán, Nozomi Dojo
Dotaz na VV ČFK – kdy bude dohotovena směrnice pro rozhodčí a zda bude zařazena do Vnitřního řádu.
- dle Tomáše Bergera bude dokončeno do konce dubna 2009 a následně předána na VV ČFK.
Dotaz do pléna, zda má smysl měnit soutěžní řád, oblast nominace na MČR v případě, že minimálně 4 týdny
předem se nominovaný závodník odhlásí, a doplnit uvolněné místo o dalšího závodníka dle žebříčku NP
- T. Berger je proti, ostatní souhlasí
- závěr – ředitel NP nebude tedy předkládat návrh
6. Vytvoření motivačního bodovacího systému oddílů ČFK
J. Lastivková a T. Kyncl
-

tento systém umožní úročit aktivity oddílů finančními odměnami a dalšími zvýhodněními
v rámci ČFK. Systém by měl být navržen tak, aby byl rovnoprávný i pro malé oddíly.
V bodování stanovit i téma dětských oddílů
Všeobecně se tento systém líbí a GS ukládá předkladatelům dopracování a předložení na VV ČFK.
7. Udržování technických stupňů
T. Kyncl
Je nezbytně nutné platit i udržovací poplatky za členy, kteří jsou dlouhodobě v zahraničí, aby nevypadli
z registrace a po návratu se mohli ihned zařadit do činnosti (závody, semináře, zkoušky, ...).
Při ztrátě žluté karty (stupně dan) ihned informovat TK, který zajistí vydání nové.
Získané certifikáty elektronicky odesílat na TK – s ohledem na evidenci nebo případnou ztrátu papírového
certifikátu.
8. Na pozvánkách k akcím uvádět text: ... ve spolupráci s ČFK a umístit i logo ČFK
V. Hyndrák
Všeobecný souhlas.
9. Výzva prezidenta ČFK k oddílům
T. Jelen
T. Jelen vyzívá oddíly ČFK ke spolupráci a dodání návrhu vhodných členů,
a) kteří by vyvíjeli PR aktivity,
b) kteří by rozšířili komisi rozhodčích.

Schválení zpráv a usnesení z jednání GS
Schválení zápisu GS
Pavel Štěpán přečetl zápis z jednání GS pro rok 2009, zápis je závazný pro všechny zúčastněné.
• GS schválilo zápis z jednání GS pro rok 2009
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Ukončení jednání GS
Ukončení jednání GS a poděkování zúčastněným. GS prohlášeno mandátovou komisí za platné a průběh
hlasování za řádný dle uvedené zprávy.
Generální shromáždění bylo ukončeno ve 19:13 hodin
Tento zápis obsahuje 6 stran

Zapsal:

Ověřil:

Pavel Štěpán
NOZOMI Dojo Hradec Králové

Tomáš Holan
SKBU Hostivař
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