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Zpráva o činnosti dozorčí komise ČFK za rok 2015
DK ČFK
Předseda:
Člen:
Člen:

Filip Baumruk
Roman Záhora
Ondřej Kašpar

DK vydává následující zprávu o své činnosti za rok 2015
V roce 2015 obdržela DK pouze jednu stížnost k prošetření a to od oddílu SanDoMon Bílina, z.s.
Stížnost se týkala postupu tehdejšího Vedoucího reprezentace kendó (VR) a Výkonného výboru (VV)
ve věci přípravy, nominace a výběru členů reprezentace na MS 2015 v Japonsku. Stížnost byla
podána po velmi vyhroceném sporu mezi Janem Cílkem (VR) a Jindrou a Janou Ziegelheimovými,
kteří napadli nominaci pro výjezd na MS 2015 v Japonsku. Po formální stránce postupovali správně a
pokusili se domoci spravedlnosti nejprve u VV. Ve chvíli, kdy VV podpořil tehdejšího VR, nezbylo jim
nic jiného, než se obrátit na DK. Bohužel tento spor se přenesl i do osobní roviny mezi zúčastněnými
a trvá dodnes.
Vlastní stížnost byla podána velmi obecně a kritizovala pouze formální nedostatky průběhu přípravy
reprezentace. DK se tedy vyjádřila přesně v intencích původně zadané stížnosti. To však nesplnilo
očekávání zadavatele (oddílu SanDoMon Bílina, z.s.) a tak po vzájemné dohodě obou stran, a při
respektování nového Disciplinárního řádu, bylo umožněno oddílu SanDoMon Bílina, z.s. připravit
doplněk k původní stížnosti, který bude obsahovat zcela konkrétní a původně nedodané podklady.
Tímto doplňkem (30 stran) se nyní DK zabývá a vyjádření předpokládá připravit do konce března
2016. Je to hodně obsáhlý materiál, který si vyžádá ústní a písemné svědectví od několika lidí, kteří
byli ve zmíněné době do celého procesu zahrnuti.
Ačkoliv DK řeší v průměru jednu stížnost za rok, v posledních dvou letech to je opravdu hodně
náročná práce, kterou bychom si rádi odpustili. Většinou jsme totiž svědky toho, jak se lidi spolu
nedokáží domluvit a to je v tak malé organizaci opravdu smutné.

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.
Na VH konaném minulý rok byl VV poprvé rozšířen na 5 členů. Většina členské základny si od toho
slibovala větší akceschopnost a rychlejší řešení všech naplánovaných úkolů. O to překvapivější byla
rezignace Tomáše Jelena na pozici prezidenta ČFK na konci listopadu 2015. DK pozitivně hodnotí
zbylé členy VV, že tuto nečekanou situaci ustáli a pokračovali v dokončení naplánovaných úkolů až do
konání VH, kde by mělo dojít ke zvolení nového prezidenta. Doufejme, že volba proběhne úspěšně a
ČFK nebude vystavena déle trvajícímu „bezvládí“.
Následuje zhodnocení (většinou pozitivní) vybraných úkolů:
1) Vnitřní řád ČFK – po schválení nových Stanov ČFK na minulé VH bylo požadováno, aby
nově zvolený 5-členný VV přepracoval Vnitřní řád ČFK a uvedl ho do souladu s nově
připravenými Stanovami. VH pověřila VV, aby toto provedl do poloviny kalendářního roku.
Záhy se ukázalo, že to je úkol prakticky nemožný. I přes rezignaci prezidenta ČFK se podařilo
upravit a schválit všechny sekce VŘ do konce ledna 2016. Na tomto místě bychom rádi
připomenuli účastníkům VH, že VV má podle nově schválených Stanov pravomoc měnit
všechny sekce Vnitřního řádu podle vlastního uvážení. Je na zvážení VH, jestli po roční
zkušenosti všichni zúčastnění s tímto modelem souhlasí.
2) Schůzky VV – pozitivně hodnotíme pravidelné schůzky VV a informování o jejich průběhu
formou rozesílaného zápisu, který je k dispozici i na webu ČFK. Toto je jedna z věcí, o kterou
jsme marně usilovali v minulých letech... S tímto bodem souvisí i velmi dobře zavedené a
udržované emailové distribuční listy pro jednotlivé členské oddíly.
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3) Databáze ČUBU – opět bychom rádi pozitivně zhodnotili roli databáze ČUBU při registraci
nových členů a její rozšíření i na další oblasti (zkoušky, závody NP). Stejně jako minulý rok
doporučujeme dopracovat přehled technických stupňů i pro další bojová umění (mimo Kendó)
a současně zvážit možnost zadávat platby také jiných částek než jen řádných členských
příspěvků.
4) PR magazín – pozitivně hodnotíme také rozjezd PR magazínu, zejména jeho novou grafickou
úpravu. Jenom doufáme, že nová čísla budou zaměřena zejména na to, na co je magazín
primárně určen. Poslední číslo se může jevit více jako „PR VV“, než obecné a konkrétní
informování o činnosti nebo akcích ČFK a nebo jiných zájmových organizací. Pevně věříme,
že to vyplynulo jen z nedostatku externích příspěvků. V tomto duchu bychom tedy chtěli
apelovat na žurnalisticky nadané členy ČFK, aby se pokusili více zapojit do této "novinářskoreportérské" činnosti a pomohli PR spoluvytvářet tento zajímavý a pěkný počin.
5) Reprezentace Kendó – doufáme, že tento bod je v naší zprávě naposled... Bohužel se jedná
o stále se opakující problémovou oblast, která byla minulý rok citelně zasažena situací kolem
nominace (podaná stížnost oddílu SanDoMon Bílina, z.s.) a poté rezignací Jana Cílka na
pozici VR. Stávající situace, kdy reprezentaci vede VV, není úplně optimální a pevně věříme,
že po úspěšném výjezdu na ME 2016 do Makedonie se podaří situaci v reprezentaci
stabilizovat a dát ji pevný rámec.
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