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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.
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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
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Ondřej Kašpar, člen DK

