Výroční zpráva České federace Kendó za rok 2016
I.

Úvod
Česká federace Kendó z.s. je neziskovou organizací jejíž hlavní činností je sdružovat a
podporovat čtyři tradiční japonská bojová umění Kendó, Iaidó, Džódó, Naginatadó. Posláním
České federace Kendó z.s. (dále už jen ČFK z.s.) není vytváření zisku a ani žádné jiné vedlejší
hospodářsky výdělečné činnosti. Kontrolu účetnictví provádí člen Dozorčí komise a to
namátkově v průběhu kalendářního roku a po účetní uzávěrce. Rozpočty spolku a jejich využití
schvaluje Valná hromada spolku na jeho zasedání, kde je předložen rozpočet za uplynulé období
a jeho čerpání, dále návrhy rozpočtů plánované na následující dva kalendářní roky.

II.

Stručný přehled činnosti a propagace ČFK v roce 2016
Program propagace České federace kendó z.s. je zaměřen na nábor nových členů a zvýšení
informovanosti veřejnosti o bojových uměních sdružených v ČFK z.s.. Svým rozsahem pokrývá
především, ale ne výhradně, tyto cílové skupiny: děti od 5 do 13 let, dorostenci a junioři do 18 let
a starší 18 let, především z řad studentů vysokých škol. ČFK je nicméně otevřena zájmům
cvičenců i mimo uvedené věkové hranice.
Pravidelně využíváme možnosti prezentace na lokálních i republikových sportovních akcích, které
jsou zaměřeny na předvádění ukázek a možnosti zapojení veřejnosti do praktického cvičení pod
dohledem zkušených instruktorů a trenérů.
Specificky pro děti jsou určené následující pravidelné akce: Kašpárkohraní v Praze na Letné a
Sporťáček v Praze a Brně, kterých se účastní tisíce návštěvníků, se zájmem o seznámení se se
sporty v místě bydliště.
Japonská bojová umění jsou divácky velmi atraktivní a u našich propagačních stánků je vždy plno.
Spolek k této propagaci poskytuje letáky a logo ČFK z.s. a zajišťuje administrativní činnost s tím
spojenou.
Ve spolupráci se Sporťáčkem nabízíme projekt na podporu dětí, které chtějí sportovat, ale
nemohou si dovolit zaplacení nákladů spojených se cvičením.
Pro členy spolku vychází čtvrtletně Zpravodaj, do kterého má kdokoliv možnost přispívat a
sdělovat svoje zážitky a poznatky z turnajů, seminářů i mistrovství. Pro nováčky přináší informace
ze zákulisí příprav členů reprezentací a zkušenosti ze skládání mistrovských stupňů.
Vydané články dále poskytujeme internetovému portálu Budonews k další prezentaci.
Do příštího roku plánujeme spolupracovat s Českou unií bojových umění na společenském večeru
Noc Mistrů, kde se prezentují nejúspěšnější sportovci roku. Kontaktovat vybraná média
k propagaci tradiční formy japonských bojových umění, které zastřešujeme.
Přehled činnosti ČFK se doplňuje o Zprávu Dozorčí komise (Příloha 2) a Zpráva ředitele Národního
poháru ČR kendó za rok 2016 (Příloha 3).

Dosažené sportovní a výkonnostní úspěchy

III.

Kendó:
•
•
•
•

3. místo juniorů na Mistrovství Evropy v Makedonii
Titul renši obdržel Jindřich Ziegelheim (6. dan), historicky první takto vysoký stupeň všech
BU v ČFK.
6. dan složila Jana Ziegeleimová – historicky první žena v ČR
Další stupně ČFK v roce 2016

Stupeň

Celkem uchazečů

Úspěšně

Neúspěšně

5. dan

2

2
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4. dan

5

3
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9
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0
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5

Iaidó:
•
•

ME 2016, ocenění Best Fighting Spirit kategorie 2. dan
Technické stupně v roce 2016

Stupeň

Celkem uchazečů
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5. dan

2

2
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4. dan

0

0
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3. dan

2

2

0

2. dan
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1. dan
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kyu (bez rozlišení)

14

14

0

Džódó:
•
•

ME 2016, 3. místo v kategorii Mudan
Technické stupně v roce 2016

Stupeň

Celkem uchazečů

Úspěšně

Neúspěšně

1.dan

3

3

0

kyu (bez rozlišení)

15

15

0

Naginata dó:
•

ME/MS 2016 bez umístění

Stupeň

Celkem uchazečů

Úspěšně

Neúspěšně

kyu (bez rozlišení)

7

7

0

IV.

Finanční zpráva a zpráva o hospodaření
ČFK ke svému hospodaření využívá v oblasti příjmů poplatky členů v podobě členských příspěvků.
Členské příspěvky tvoří základní část příjmů ČFK z.s..

Součástí platného členství je zaplacení členských příspěvků jednou ročně ve výši:
Dospělý 18 a více let
Junior od 16 do 17 let, včetně
Dítě do 15 let, včetně
Udržovací poplatek

840 Kč
420 Kč
150 Kč
100 Kč

Další možností jak podpořit ČFK z.s. je po registraci získat status příznivce s poplatkem 100Kč.
Pro registraci od září kalendářního roku byla odsouhlasena snížená sazba příspěvku a to ve výši:
Dospělý 18 a více let
Junior od 16 do 17 let, včetně
Dítě do 15 let, včetně
Udržovací poplatek

280 Kč
130 Kč
100 Kč
100 Kč

Uvedený členský příspěvek kryje následující činnost:
Členský příspěvek
Platba EKF
Platba ČUBU
Chod ČFK
Podpora bojového umění

Dospělí 840 Kč
70 Kč
100 Kč
300 Kč
370 Kč

Junior 420 Kč
70 Kč
100 Kč
0 Kč
250 Kč

Dítě 150 Kč
0 Kč
100 Kč
0 Kč
50 Kč

EKF – European Kendo Federation, nadřazená mezinárodní organizace
ČUBU – Česká unie bojových umění, nadřazená národní organizace
Dalším příjmem do hospodaření je registrační poplatek pro skládání zkoušek jednotlivých
bojových umění ve výši:
1.,2. kjú
3.,4. kjú
5.,6. kjú
7. kjú

250 Kč
200 Kč
150 Kč
30 Kč

Skládání zkoušek stupně 1. dan a výše se řídí stanovenými poplatky nadřazené mezinárodní
organizace European Kendó Federation (EKF).

Česká federace Kendó z.s. se každoročně uchází o možnosti dotací MŠMT přes svoji nadřazenou
národní organizaci Česká unie bojových umění (ČUBU). Pravidelně se nám daří získat dotace
z Programu II., určeného pro talentovanou mládež. Vyúčtovaní předáváme v předepsaném termínu
nadřazené organizaci (ČUBU), přes kterou je tato dotace poskytována.
Projekty, které jsou zastupovány ČFK z.s. jsou financovány z vlastních zdrojů a jejich činnost je
plánována s vyrovnaným rozpočtem. Případný přebytek je poukázán do dalšího roku jako rezerva
k dotacím nebo navyšuje dotace dětských akcí. O přebytcích a jejich účelovém rozdělení rozhoduje
Výkonný výbor spolku.
ČFK z.s. přijímá sponzorské dary, které jsou určeny na konkrétní účely.
V roce 2016 ČFK z.s. přijala jeden sponzorský dar ve výši 10.000Kč, jako příspěvek na zaplacení
sportoviště při organizaci mezinárodního turnaje Kendó.
Výdajová část rozpočtu organizace zahrnuje platby odváděné za členství v nadřazených organizacích,
zajištění chodu spolku a jeho řízení. Výdajová část rozpočtu spolku při jeho plánování vždy kryje část
příjmová, a to beze zbytku.
Rozdělení příjmů ČFK z.s. 2016

Rozdělení výdajů ČFK z.s. 2016

Výdaje spolku jsou dále rozdělovány do jednotlivých bojových umění podle velikosti členské základny
a následně členěny do jednotlivých projektů, které jsou podporovány. Podstatná část těchto výdajů je
směřována do podpory všech národních reprezentací sdružených v ČFK z.s., jejich přípravě a
výjezdům na plánovaná mistrovství. Bojová umění Kendó a Iaidó organizují pro svoje členy národní
soutěž a zajišťují školení pro rozhodčí. V Kendó je rozšířená dětská a juniorská základna a pro ně je
vytvořena podpora pro organizování dětských turnajů v České republice a podpora pro možnost
vycestování do zahraničí na semináře a turnaje mimo ČR.
ČFK z.s. umožňuje ředitelům a vedoucím projektů převod nevyčerpaných dotací pouze pokud
předloží žádost o převedení nevyčerpané částky s odůvodněním a návrh na její čerpání v dalším
kalendářním roce.
Stav na bankovních účtech k 31.12.2016 v Kč
Běžný účet ČFK z.s.
Pokladna ČFK z.s.
Běžný účet Kendó reprezentace
Běžný účet Iaidó reprezentace

67.144,91
9.475
29.965,87
36.392,59

Návrh rozpočtu a jeho plnění ke 31.12.2016 je uveden v příloze 1 této zprávy, která je jeho nedílnou
součástí.

V.

Orgány organizace

President: Ing. Jindřich Ziegelheim, Ph.D.
Vice president: Daniel Häckl
Sekretář: Ing. Jana Ziegelheimová, Ph.D.
Hospodářka: Ing. Vladislava Jarošová
Technický komisař: Tomáš Kyncl

Poděkování

VI.

Česká federace kendó tímto děkuje za finanční a administrativní pomoc České unii bojových umění.
Velmi si ceníme současně rozvinuté spolupráce a veříme že se tato bude i nadále prohlubovat.
Dále děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům, všem kolegům a příznivcům za podporu
a pomoc při organizaci jednotlivých akcí a chodu federace.

VII. Kontaktní a identifikační data
Název organizace: Česká federace kendó, zájmový spolek
Sídlo organizace: Nad Kapličkou 3378/17, 100 00 Praha 10
Statutární zástupci: President, Vice president, Sekretář, Hospodářka a Technický komisař, viz bod V
„Orgány organizace“ nahoře.
Telefon: 602 766 980
E-mail: info@czech-kendo.cz
IČO: 67984151
Bankovní spojení: FIO Banka
Číslo účtu: 2900634016/2010,
Webové stránky: http://www.czech-kendo.cz

VIII. Distribuce
Tato výroční zpráva se rozesílá na následující adresáty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

všem členům statutárních, kontrolních a dalších orgánů,
všem dárcům, sponzorům a poskytovatelům finančních prostředků,
všem spolupracujícím organizacím a sdružením, jejichž členem organizace je,
příslušným informačním střediskům,
příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
elektronická podoba je vložena na www stránky organizace,
deset (10) kusů je vloženo do archivu organizace pro nahlížení zájemců v sídle organizace.

Období distribuce je duben až květen 2017.

Zprávu zpracoval a za správnost údajů ručí:

Ing. Jindřich Ziegelheim, Ph.D.
President organizace

Příloha 1: Návrh rozpočtu a jeho plnění ke 31.12.2016

Příloha 2: Zpráva Dozorčí komise za rok 2016

Česká Federace Kendó
Zpráva o činnosti Dozorčí komise ČFK za rok 2016
dk@czech-kendo.cz
První polovinu roku 2016 se Dozorčí komise (DK) věnovala uzavření podnětu, který měl počátek již
v předchozím roce. Původní podnět od oddílu Sandómon Bílina se týkal postupu Vedoucího
reprezentace kendó (VR) a Výkonného výboru (VV) ve věci přípravy, nominace a výběru členů
reprezentace na MS 2015 v Japonsku. Vyjádření DK nesplnilo očekávání oddílu Sandómon Bílina, a
proto zmíněný oddíl předložil „Doplněk“ ke svému původnímu podnětu, který již obsahoval konkrétní
formulaci všech sporných situací, jež z jejich pohledu nastaly během přípravy reprezentace na MS
2015 v Japonsku. DK se snažila objektivně vyhodnotit všechny sporné body a závěrečnou zprávu
k tomuto Doplňku vydala 11.8.2016. Tímto považujeme celou záležitost za uzavřenou a doufáme, že
v nadcházejících letech nebude žádný důvod něco podobného opětovně řešit.
DK 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. Kromě
detailní kontroly konané vždy v předstihu před Valnou hromadou (VH) probíhají během roku i
namátkové kontroly (1-2), které rovněž žádné nesrovnalosti neukázaly.
Následuje výběr několika oblastí, ke kterým bychom rádi na VH slyšeli stanovisko odpovědné osoby
v rámci ČFK:
a)

Vedoucí reprezentace kendó
Tento bod je již tradičně součástí zprávy DK. Ani při druhé výzvě VV se na pozici Vedoucího
reprezentace kendó nepřihlásil žádný kandidát. Přípravu a organizaci vlastního výjezdu na ME
2017 v Maďarsku tak musí opět převzít VV. DK v minulosti upozorňovala, že tento stav není
optimální a že je potřeba uvnitř ČFK najít schopného kandidáta, který tuto roli bude plnit.
Bohužel se tak po rezignaci Jana Cílka nestalo. Rádi bychom tedy slyšeli, jaký má VV plán do
budoucna a jak chce na tuto situaci reagovat.

b)

Zhodnocení činnosti Prezidenta ČFK po jednom roce ve funkci
Nově jmenovaný prezident ČFK, Jindřich Ziegelheim, strávil první rok ve své funkci. DK by ráda
slyšela, jak se mu podařilo naplnit svoji vizi, kterou nám představoval před rokem (např. větší
spolupráce mezi oddíly, nevyrovnaný počet držitelů stupňů kjú/Dan) a co má v plánu na další
období.

c)

Stav přípravy nových webových stránek ČFK
Na minulé VH bylo oznámeno, že se budou brzy spouštět nové webové stránky ČFK. Ani po roce
se tak však nestalo. Rádi bychom se zeptali na důvody zpoždění. Současně bychom rádi nastavili
očekávání členů ČFK ohledně nového plánu nasazení.

d)

Databáze ČUBU
Registrace nových členů, nákup známek, registrace na turnaje NP či zkoušky standardně funguje.
Stejně jako minulý rok se chceme zeptat, jestli a kdy můžeme očekávat dopracování přehledu
technických stupňů i pro další bojová umění (mimo Kendó), či rozšířené možnosti zadávání
nestandardních členských příspěvků. Uvítáme doplňující informace v této oblasti.

V Praze a Hradci Králové, 27.2.2017
Filip Baumruk, předseda DK

Roman Záhora, člen DK

Ondřej Kašpar, člen DK

Příloha 3: Zpráva ředitele Národního poháru ČR kendó za rok 2016

