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V kalendářním roce 2017 neobdržela Dozorčí komise (DK) žádný podnět k prošetření. To však
nemusí nutně znamenat, že vše funguje hladce a bez problémů – může jít i o výraz určité
stagnace či rezignace vůči stávajícímu stavu.
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.
I tento rok jsme si vybrali některé oblasti, které by mohly fungovat v ČFK lépe a v rámci diskuse
během VH chceme umožnit, aby se k nim odpovědné osoby uvnitř ČFK měly možnost vyjádřit:
a) Vedoucí reprezentace kendó
Tento bod je již po několik let součástí zprávy DK. Ani při opakované výzvě VV se na
pozici Vedoucího reprezentace kendó nepřihlásil žádný kandidát. DK v minulosti
upozorňovala, že tento stav není optimální a že je potřeba uvnitř ČFK najít schopného
kandidáta, který tuto roli bude plnit. Není žádoucí, aby příprava a organizace výjezdů
na mezinárodní akce byla zajišťována jednotlivými členy VV. Ostatně ani zkušenosti
z minulého výjezdu na ME 2017 v Maďarsku (pod vedením Tomáše Kyncla) nenaplnily
očekávání a ukázalo se, že práce vedoucího reprezentace vyžaduje skutečně plné
nasazení a soustředěnost na všechny aspekty řízení reprezentačního týmu.
Zároveň chceme zdůraznit, že za tento stav nemůže primárně VV – je to spíše dáno
všeobecnou apatií jednotlivých členů ČFK. Ta může být zapříčiněna několika faktory:
- neochota převzít odpovědnost za činnost, vývoj a výsledky reprezentace
- pohodlnost a očekávání, že se o to přeci někdo postará…
- a samozřejmě objektivní příčina tkvící v pracovní vytíženosti či kumulaci činností
v jiných funkcích pro ČFK
Toto vypadá jako začarovaný kruh, ale přesto si DK myslí, že z něho cesta ven existuje.
Možná i v tom, že VV pomůže lépe vysvětlit svou vizi práce Vedoucího reprezentace a
nastínit, že Vedoucí reprezentace může být pouze „koordinátor“, který není na
všechno sám, ale naopak si může sestavit tým lidí, kteří mu tento komplexní úkol
pomohou zvládnout. Tím se nám rozšíří i potenciální množina kandidátů…
Závěrem chceme zmínit, že ačkoliv se na minulé VH oznámilo, že VV nepodpoří výjezd
reprezentace na WKC do Koreje, přeci jen bychom očekávali během roku více informací
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o stavu reprezentace kendó. Dva emaily rozeslané federačním emailem (a mnohdy
končící ve spamu) se nám nezdají mnoho. Doufáme, že s nasazením nového webu ČFK
se zlepší i informovanost o aktivitách jednotlivých reprezentací.

b) Hodnocení činnosti TŘ v uplynulém období
V uplynulém roce se k nám dostaly určité náznaky, že dosavadní Technický ředitel ČFK
– Tomáš Kyncl – nestíhá plnit všechny závazky vyplývající z jeho funkce. Konkrétně se
jedná o téměř nulovou komunikaci směrem k oddílu Nozomi a to vůči Pavle Štěpánové
(iaidó-bučó) a Pavlu Tomešovi (džódó-bučó). Oba jmenovaní byli nuceni komunikaci
s TŘ ohledně přípravy různých sportovních akcí eskalovat na úroveň VV, aby se věci
včas vyřešily. Samozřejmě nedokážeme posoudit, jestli se jedná o věc standardní, nebo
specifickou pro oddíl Nozomi. Proto bychom rádi vyslechli názor Tomáše Kyncla, jak on
tento problém vnímá ze svého pohledu. Jsme si vědomi toho, že na schůzi VV dne
5.11.2017 ohlásil Tomáš Kyncl svoji vytíženost a potřebu přerozdělit některé své
činnosti do jiného systému funkcí v ČFK. Rádi bychom se dozvěděli o tomto plánu více.

c) Plán prezidenta ČFK na druhou polovinu funkčního období
Nově zvolený VV má za sebou polovinu funkčního období a DK by samozřejmě zajímalo,
jak hodnotí prezident ČFK – Jindřich Ziegelheim – dosavadní působení ve své funkci a
jaké má plány pro nadcházející dva roky.

d) Informační portál pro členy ČFK (webové stránky ČFK + databáze ČUBU)
Jsme rádi, že se letos nemusíme ptát na termín spuštění nových webových stránek ČFK.
Jsou v provozu a budeme jen rádi, pokud jednotlivé členské oddíly svými komentáři
jejich vzhled a obsah ještě vylepší. Na tomto místě si dovolíme zmínit dva návrhy:
i) Aktivnější využívání sekcí pro jednotlivé reprezentace – v tuto chvíli sekce obsahují
historické dokumenty a prohlášení. Doufáme, že toto bude jeden z oficiálních
kanálů, kde se zájemci dozví více o aktuálním dění v reprezentaci.
ii) Je možné, aby při vložení nového dokumentu do sekce „Dokumenty“ odešel přes
Zpravodaj informační email? Jako důležité toto vnímáme zejména při změnách
v dokumentech Vnitřního řádu ČFK.
Databáze ČUBU – již od začátku používání databáze ČUBU víme, že v ní není technicky
možné evidovat stupně pro více BU. Navazujeme tedy na zápis z minulé VH a chceme
se zeptat Tomáše Kyncla na možnost propojení databáze ČUBU s novými webovými
stránkami ČFK a nastavení rozhraní (interface) pro evidenci technických stupňů i pro
ostatní BU.

e) Přijímání nových členských oddílů
Na začátku tohoto roku jste všichni určitě zaregistrovali vyhrocenou situaci kolem nově
založeného oddílu Tobukan. Spor poukázal na ne zcela jasně formulované pasáže ve
Vnitřním řádu ČFK. V této souvislosti DK apeluje na členské oddíly, aby se nesnažily
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svoje problémy řešit hromadným emailem na všechny zainteresované strany. Vždy
existuje několik možností, jak problémy řešit:
i) pokud má členský oddíl pocit, že došlo k porušení Vnitřního řádu ČFK, může vznést
oficiální podnět k DK
ii) pokud má členský oddíl pocit, že je Vnitřní řád ČFK chybně formulován a odporuje
běžné praxi, pak má možnost (a) podat návrh na změnu přímo zástupcům VV
kdykoliv během roku, nebo (b) připravit návrh na změnu k projednání na VH (toto
však musí stihnout do předem daného termínu)
Jelikož není Tobukan zatím členem ČFK, měl by v tomto konkrétním případě roli
„členského oddílu“ převzít jeden z jeho garantů.

f) Návrh na mimořádnou odměnu pro členy VV
DK pozitivně hodnotí mimořádné pracovní nasazení prezidenta ČFK – Jindřicha
Ziegelheima – a hospodářky ČFK – Vladislavy Jarošové, které vyvinuli v uplynulém
kalendářním roce při práci pro ČFK. Tímto navrhuje účastníkům VH, aby hlasovali o
udělení mimořádné odměny oběma funkcionářům.

V Praze a Hradci Králové, 28.2.2018

Filip Baumruk, předseda DK

Roman Záhora, člen DK
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Ondřej Kašpar, člen DK

