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Zpráva o činnosti dozorčí komise ČFK za rok 2014
DK ČFK
Předseda:
Člen:
Člen:

Filip Baumruk
Roman Záhora
Ondřej Kašpar

DK vydává následující zprávu o své činnosti za rok 2014
V roce 2014 obdržela DK pouze jednu stížnost k prošetření a to od Technického komisaře. Stížnost se
týkala pozdní registrace členů některých oddílů na zkoušky v rámci ME Kendó. Než mohla DK cokoliv
ve věci udělat, dokázal se Technický komisař se všemi zúčastněnými domluvit a celou zbytečně
vyhrocenou záležitost uzavřít. Stížnost byla tedy stažena dříve, než DK mohla začít situaci
prošetřovat. Opět se ukázalo, že naším největším problémem je mezilidská komunikace, na kterou
jsou jakékoli směrnice či Vnitřní řády krátké...
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 GS konaném minulý rok byl znovuzvolen VV ve stejném složení a jedním z klíčových volebních
bodů prezidenta ČFK bylo rozšíření VV na 5 členů. Bohužel uplynul téměř rok a teprve před přípravou
dalšího GS se VV začal aktivněji snažit diskutovat o této změně. Bohužel ve stejném období, kdy je
třeba změnit Stanovy ČFK z důvodu novely Občanského Zákoníku a provést mnoho úprav ve
směrnicích Vnitřního řádu. Výsledkem je opět situace, kdy se před konáním GS snažíme vyřešit to, na
co jsme měli celý rok...
Prvořadým úkolem tohoto GS je schválit nové Stanovy ČFK. Již před jeho konáním bylo zřejmé, že
nebude možné přepracovat Vnitřní řád ČFK tak, aby byl v souladu s nově připravenými Stanovami.
Proto bychom rádi za DK vyzvali účastníky GS, aby odsouhlasili závazek pro nově zvolený VV,
že ve spolupráci s garanty jednotlivých sekcí uvede Vnitřní řád do souladu s novými
Stanovami do data, které se odhlasuje na GS. Optimálně do poloviny tohoto kalendářního roku.
Dále bychom chtěli vyzdvihnout posun reprezentace Kendó, který nastal s nominací Jana Cílka do
pozice jejího vedoucího. Celá reprezentační příprava širšího výběru a na závěr i finálního týmu je
složena z velmi kvalitních akcí. Pozitivně hodnotíme aktivní snahu vedoucího reprezentace Kendó o
kvalitní přípravu a výběr týmu. Přesto je do budoucna potřeba vytvořit přesnější plán akcí, který bude
stanoven s dostatečným předstihem před každou konkrétní akcí, a stanovit jasná kritéria výběru,
která se v průběhu přípravy už nesmí měnit. Kritéria musí být transparentní a nediskriminující. Víme,
že všichni nominovaní reprezentanti vkládají do reprezentační přípravy na nadcházející MS Kendó v
Japonsku úplně všechno. DK jim k tomuto Mistrovství přeje hodně štěstí a úspěchů.
Tento rok se již podruhé využívala databáze ČUBU pro registraci členské základny a nákup známek
na rok 2015. Z našeho pohledu to byl krok správným směrem a celý proces administrace členské
základny se výrazně zjednodušil. Zároveň věříme, že funkcionalita se bude nadále rozšiřovat a
podporovat tak naše potřeby. 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 (snížené členské příspěvky od 1.9., platby za příznivce či registraci nových
členů). Další přínosnou funkcionalitou by byla možnost zobrazení a exportu aktuální členské základny
ČFK.
Závěrem chceme opět otevřít problém s aktualizací dokumentace na oficiálním webu ČFK. Rádi
bychom slyšeli jednoznačné stanovisko od VV, na jaké platformě se mají oficiální dokumenty sdílet,
kdo je za to zodpovědný a jestli mají být zápisy z jednání VV k dispozici pro celou členskou základnu.
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