Zápis z jednání VH dne 3.3.2018
Místo: Barclays Capital, Gemini A, Na Pankráci 127, Praha 4 - Nusle

Zahájení

Valná hromada (dále jen VH) České Federace Kendó (dále jen ČFK) byla zahájena v 10:30 hodin.
Předsedajícím VH ČFK pověřil výkonný výbor ČFK (dále jen VV) Jindřicha Ziegelheima.
Schválení přítomnosti hostů
Byl přítomen jeden host.
• VH schválila přítomnost hosta
Volba mandátové komise
Návrh: Jiří Leligdon, Tomáš Hoffmann
• VH schválila mandátovou komisi dle návrhu
Zpráva mandátové komise
Je přítomna nadpoloviční většina, 13 oddílů z 19. Celkový počet mandátních hlasů činí 27 hlasů.
Mandátová komise prohlásila VH za usnášeníschopnou.
V případě hlasování je v zápise uveden pouze výsledek. Počty hlasů a časy 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 vzala zprávu mandátové komise na vědomí
Volba návrhové komise
Návrh: Michal Kolísek
• VH schválila návrhovou komisi dle návrhu
Volba zapisovatele a ověřovatele
Návrh zapisovatele: Pavel Štěpán st.
Návrh ověřovatele: Roman Záhora
Hlasovalo se o obou funkcích najednou
• VH schválila zapisovatele a ověřovatele dle návrhu
Schválení programu Valné hromady ČFK
Jakub Šmerda navrhl změnit pořadí bodů programu tak, aby stihl přednést svůj příspěvek vzhledem
k jeho odchodu. Tj. zpráva „Změny v NP a MČR kendo“ bude zařazena před bod „Zpráva o
hospodaření ČFK“. Ostatní zůstává beze změny.
• VH navržený program s uvedenou změnou schválila

Zprávy za uplynulé období (10:42 hodin)
Zpráva VV o činnosti ČFK
Zprávu přednesl Jindřich Ziegelheim.
Součástí zprávy, bylo také zhodnocení konceptu vnitřního rozvoje ČFK.
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•

VH vzala zprávu na vědomí

Změny v NP a MČR kendo
Zprávu přednesl Jakub Šmerda, ředitel Národního poháru kendó. Zpráva se týkala změny bodování
NP, které je platné od letošního roku a změny v MČR kendó, které budou platné pro MČR v roce 2019.
• VH vzala zprávu na vědomí
Zpráva hospodaření ČFK
Zprávu přednesla Vlaďka Jarošová
Ze zprávy zde vyjmuto:
Některé oddíly neodvádějí, po uspořádání Národního poháru, odsouhlasenou částku ve výši 1000
Kč pro Komisi rozhodčích. Tomáš Berger přislíbil, že si vezme na starost urgenci pořadatelů po
ukončení turnaje.
• VH vzala schválila zprávu o hospodaření za uplynulé období
Zpráva dozorčí komise ČFK (DK)
Zprávu přednesl Filip Baumruk
1. Dozorčí komise neobdržela v roce 2017 žádný podnět k prošetření.
2. Dozorčí komise provedla namátkové kontroly hospodaření ČFK a nešla žádná pochybení.
3. Dozorčí komise, přestože neobdržela žádné podněty k prošetření, vybrala a popsala oblasti,
které by mohly v ČFK fungovat lépe a nastínila možnosti jejich řešení.
Podrobně je vše popsáno ve zprávě DK, která je umístěna na webových stránkách ČFK a
k dispozici je u VV ČFK. K jednotlivým oblastem proběhly krátké diskuze.
Diskutované oblasti:
a) Vedoucí reprezentace kendó.
b) Hodnocení činnosti technického ředitele v uplynulém období.
c) Plán prezidenta ČFK (web stránky a databáze ČUBU).
d) Přijímání nových členských oddílů.
• Tento bod následně více okomentoval a dovysvětlil prezident ČFK, Jindřich
Ziegelheim.
4. DK navrhuje valné hromadě zařadit do programu nový bod „Odměna“. DK navrhuje poskytnout
odměnu Vlaďce Jarošové a Jindřichovi Ziegelheimovi za mimořádnou práci v loňském roce
pro VV ČFK a pro federaci jako celek.
•

Valná hromada schválila zařazení nového bodu „Odměna“ do programu VH.

•

VH schválila výši odměny za mimořádnou práci pro VV ČFK a práci ve federaci z rozpočtu 2018,
položka Rezerva, a to v následující výši:
Vlaďka Jarošová, odměna ve výši 7500,- Kč,
Jindřich Ziegelheim, odměna ve výši 5000,- Kč.

•

VH vzala zprávu DK na vědomí

Zpráva DK bude umístěna na webu ČFK a k nahlédnutí též u VV ČFK.

Zrušení zkrácených poplatků pro registrace po 1.9.
Návrh přednesla Vlaďka Jarošová.
•

Valná hromada schválila zrušení zkrácených poplatků.
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Představení Bučó pro jednotlivá BU
Zprávu a zdůvodnění potřeby zavést bučó v ČFK přednesl Jindřich Ziegelheim. Informace doplnil
Tomáš Kyncl, který upřesnil činnost a rozsah práce jednotlivých bučó. Prvním projektem budou
zkoušky. Postupně se kompetence bučó budou rozšiřovat. Zatím se bude jednat o jmenované funkce
VV ČFK.
•

Valná hromada vzala zprávu na vědomí

Zpráva o aktualizacích VŘ
VV ČFK informoval VH o tom, že proběhly změny ve vnitřních řádech. Aktuální verze jsou umístěny na
webových stránkách ČFK.
•

Valná hromada vzala zprávu na vědomí

Návrhy
Návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh přednesla Vladislava Jarošová.
Proběhla krátká diskuze.
•

VH rozpočet na rok 2018 schválila

Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh přednesla Vladislava Jarošová.
Proběhla krátká diskuze.
•

VH rozpočet na rok 2019 schválila

Změna programu - doplnění
VV ČFK navrhl doplnění bodu programu o bod „Volba nového náhradníka člena VV ČFK“. VV ČFK
navrhuje jako náhradníka Tomáše Hofmana, se kterým bylo jmenování projednáno a souhlasí.
•
•

VH schválila zařazení bodu do programu
VH schválila Tomáše Hofmana jako náhradníka do VV ČFK.

Volné prezentace a diskuze
Žádný z oddílů s nepřihlásil k osobní prezentaci své činnosti.

Diskuse dle přihlášek návrhové komisi
Diskuzní příspěvky jsou níže popsány pouze v rozsahu: jméno předkladatele, klub, téma příspěvku.
Jednotlivé diskuzní příspěvky jsou oskenované a tvoří přílohu tohoto zápisu. Pokud předkladatel nebo
VH požádali o zápis k příspěvku, je uvedený stručně výsledek diskuze.
1. Jméno: M. Kolísek, SKB Vyškov
Téma: Ishido sensei
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2. Jméno: V. Jarošová
Téma: Obsazení Funkce PR manažera
3. Jméno: V. Jarošová
Téma: Návrh na obsazení pozice náhradníka do funkcí VV ČFK
4. Jméno: V. Jarošová
Téma: Zrušení dohod pro čerpání dotací, změna podmínek vyplácení dotací
5. Jméno: Pavel Štěpán st.
Téma: Termíny akcí, plánování, kolize
Téma: Stanovení pořadatelů MČR kendó
Vloni jsem doporučil VV ČFK od letošního roku zařadit bod Stanovení pořadatelů MČR
kendó do programu VH do bodu Návrhy. VV i VH všeobecně souhlasili a VV bude toto
akceptovat. Nestalo se tak a v Návrzích letos není.
Závěr GS v roce 2014 zněl: „ …pořadatel MČR kendó nebude pevně zakotven ve VŘ, ale bude
vždy projednáván na 3 roky dopředu na VH“.
Proto navrhuji alespoň v diskuzi si potvrdit pořadatele z loňské VH a doplnit další roky:
2018 Katsu bó Kenrikai, Praha – klub souhlasí (T. Berger)
2019 Kagawa Kai, Olomouc – klub souhlasí (M. Trojek)
2020 Nozomi Dojo + na 25. výročí cvičení kendó v HK (R. Záhora)
2021 Seišinkan, Brno – klub souhlasí (J. Šmerda)
2022 Katsu bó Kenrikai, Praha – klub souhlasí (T. Berger)
Téma: Systém bučó v Nozomi Dojo
6. Jméno: V. Jarošová
Téma: Zrušení vydávání členských průkazů pro oddíly kendo
7. Jméno: T. Berger, Kacubó Kenrikai
Téma: Pozvánky
8. Jméno: T. Berger, Kacubó Kenrikai
Téma: Poděkování
9. Jméno: J. Hora, Kensei
Téma: Mechanismus zvyšování počtu členů
10. Jméno: T. Kyncl, Kensei
Téma: Funkcionalita DB ČUBU a EKF
11. Jméno: L. Laibrt, Kusanagi Kai
Téma: GDPR
12. Jméno: J. Hora, Kensei
Téma: Využit sw Trello + ČFK WIKI
13. Jméno: Leligdon, Budo Plzeň
Téma: vytvoření databáze ČFK
14. Jméno: D. Šidlikovská, Nozomi Dojo
Téma: Žádost o spolupráci pro bakalářku
15. Jméno: T. Hofman, Budo Plzeň
Téma: Spamy, web ČFK, akce, kolize

Schválení zpráv a usnesení z jednání VH
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Schválení zápisu VH
Pavel Štěpán hlasitě přečetl zápis z jednání VH bez připomínek. Zápis je závazný pro všechny
zúčastněné.
• VH usnesení a zápis schválila

Závěr a ukončení jednání VH

Ukončení jednání VH a poděkování zúčastněným a poděkování za odváděnou práci jednotlivým
funkcionářům ve federaci provedl Jindřich Ziegelheim.
VH byla prohlášena mandátovou komisí za platnou a průběh hlasování za řádný dle uvedené zprávy.
Valná hromada byla ukončena v 15:28 hodin.
Tento zápis obsahuje 10 stran.
Zapsal dne: 3.3.2018

Ověřil dne: 4.3.2018

……………………………………
Pavel Štěpán st.
Nozomi Dojo, z.s.

…………………………………
Roman Záhora
Nozomi Dojo, z.s.

Příloha - Diskuzní příspěvky
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