Výroční zpráva České federace Kendó za rok 2018
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 2018
Na mezinárodním poli v roce 2018 zástupci sekce iaidó vynikajícím způsobem prezentovali
Českou federaci kendó z.s. na Mistrovství Evropy iaidó v Polsku, kam odejelo 6 dobrovolníků
vypomáhat s přípravami a organizací těchto závodů, po dohodě o pomoci, kterou zprostředkoval
mezi Českou a Polskou federací technický ředitel Tomáš Kyncl. Z Polské federace poté přišly
děkovné ohlasy na naši solidaritu a ochotu pomáhat.
Program propagace České federace kendó z.s. v rámci České republiky 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.
Česká federace kendó pravidelně využívá 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.
Japonská bojová umění jsou divácky velmi atraktivní a u našich propagačních stánků je vždy plno.
Spolek k této propagaci poskytuje letáky a logo České federace kendó a zajišťuje administrativní
činnost s tím spojenou.
Podpora PR ze strany vedení České federace kendó z.s. je směřována přímo do oddílů, které se
mohou sami rozhodnout jaký způsob prezentace je v jejich oblasti nejvýhodnější. Tento
mechanismus se nám zatím osvědčil jako optimální.
V roce 2018 jsme ukončili tvorbu nových webových stránek, které jsou přehlednější a modernější
pro stávající uživatele a zároveň atraktivní pro veřejnost.
Ve spolupráci s naší nadřazenou organizací Českou unií bojových umění na společenském večeru
Noc Mistrů konaném v pražské Lucerně, byli oceněni nejúspěšnější sportovci ČFK roku 2018: Jan
Pábl (1. místo kategorie mudan Mistrovství Evropy iaidó v Polsku), Petr Koubek (3. místo
kategorie mudan Mistrovství Evropy iaidó v Polsku). Sestřih Noci mistrů pak proběhl v televizi na
ČT Sport a ČT2.

Přehled činnosti ČFK se doplňuje o Zprávu Dozorčí komise a Zpráva ředitele Národního poháru ČR
kendó za rok 2018.
Do příštího roku opět 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.
V roce 2018 začala ČFK pověřením technického ředitele jednání s Evropskou federací kendó o
ucházení se organizování Mistrovství Evropy iaidó 2021 v Praze, a to ve spolupráci s Českou unií
bojových umění.

III.

Dosažené sportovní a výkonnostní úspěchy
Kendó:
•
•

MS kendó v Koreji – Účast Jana Póbiše jako jediného zástupce z ČFK
Přehled složených stupňů ČFK v roce 2018
Stupeň

Celkem uchazečů

Úspěšně

Neúspěšně

4. dan

2

1

1

3. dan

2

0

2

2. dan

13

10

3

1. dan

7

6

1

116

107

9

Kjú (bez rozlišení)

Iaidó:
•
•
•

1. místo kategorie mudan na Mistrovství Evropy iaidó v Polsku: Jan Pábl
3. místo kategorie mudan na Mistrovství Evropy iaidó v Polsku: Petr Koubek
Technické stupně v roce 2018
Stupeň

Celkem uchazečů

Úspěšně

Neúspěšně

5. dan

0

0

0

4. dan

5

3

2

3. dan

8

8

0

2. dan

13

13

0

1. dan

17

17

0

Kjú (bez rozlišení)

20

20

0

Džódó:
•
•

ME 2018 v Maďarsku - účast reprezentační výpravy
Technické stupně v roce 2018

Stupeň

Celkem uchazečů

Úspěšně

Neúspěšně

2.dan

2

2

0

1.dan

1

1

0

Kjú (bez rozlišení)

10

10

0

Naginata dó:
•

ME 2018 bez umístění
Stupeň

Celkem uchazečů Úspěšně

Kjú (bez rozlišení)

IV.

15

Neúspěšně

15

0

Finanční zpráva a zpráva o hospodaření
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.
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.
Uvedený členský příspěvek kryje následující činnost:
Členský příspěvek
Dospělí 840 Kč
Junior 420 Kč
Platba EKF/FIK
70 Kč
70 Kč
Platba ČUBU
100 Kč
100 Kč
Chod ČFK
300 Kč
0 Kč
Podpora bojového umění
370 Kč
250 Kč
FIK – International Kendo Federation, nadřazená světová organizace
EKF – European Kendo Federation, nadřazená evropská organizace
ČUBU – Česká unie bojových umění, nadřazená národní organizace

Dítě 150 Kč
0 Kč
100 Kč
0 Kč
50 Kč

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). V minulých letech jsme úspěšně čerpali
dotace z Programu II., určeného pro talentovanou mládež a z dotace Program V.
Vyúčtovaní předáváme v předepsaném termínu nadřazené organizaci (ČUBU), přes kterou je tato
dotace poskytována, nebo přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
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 2018 ČFK z.s. nepřijala žádný sponzorský dar.
Rozdělení příjmů ČFK z.s. 2018

Výdajová část rozpočtu organizace zahrnuje platby odváděné za členství v nadřazených organizacích
(i mezinárodních – Evropské a Světové federaci), zajištění chodu spolku a jeho řízení (poštovné,
telefonáty apod.). Výdajová část rozpočtu spolku při jeho plánování vždy kryje část příjmová, a to
beze zbytku.

Rozdělení Výdajů ČFK z.s. 2018
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 31.12.2018 v Kč
Běžný účet ČFK z.s.

189.741,23 Kč

Běžný účet Kendó reprezentace

89 282,25 Kč

Běžný účet Iaidó reprezentace

29229,56 Kč

V.

Orgány organizace

President: Ing. Jindřich Ziegelheim, Ph.D.
Vice president: JUDr. Tomáš Hoffmann
Sekretář: Ing. Jana Ziegelheimová, Ph.D.
Hospodářka: Ing. Vladislava Jarošová
Technický ředitel: Tomáš Kyncl
VI.

Poděkování

Česká federace kendó tímto děkuje za finanční a administrativní pomoc České unii bojových umění.
Velmi si ceníme současně rozvinuté spolupráce a věříme 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 2019.

Zprávu zpracoval a za správnost údajů ručí:

Ing. Jindřich Ziegelheim, Ph.D.
President organizace

