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Zpráva o činnosti dozorčí komise ČFK za rok 2013
DK ČFK
Předseda:
Člen:
Člen:

Filip Baumruk
Roman Záhora
Ondřej Kašpar

DK vydává následující zprávu o své činnosti za rok 2013
V roce 2013 neobdržela DK ani jednu stížnost k prošetření či připomínky k již vypracovaným
dokumentům. Z tohoto důvodu nevydala DK za uplynulé období žádnou zprávu. Komunikace a
informovanost mezi VV a zástupci DK zůstala na již dříve nastavené úrovni.
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.
Při kontrole účetnictví jsme byli obeznámeni s neuspokojivým stavem dodávání podkladů pro
účetnictví ze strany pořadatelů akcí a osob pověřených správou dotací. DK proto doporučuje, aby VV
na příští GS připravil úpravu Vnitřního řádu ČFK (optimálně sekci III – Všeobecný řád ČFK) a zakotvil
do ní formulaci ve smyslu, že „dodání účetních podkladů akce nebo využití dotace je potřeba učinit do
jednoho měsíce od data skončení čerpání prostředků ČFK“. Druhým problémem je často chybějící
zdůvodnění požadavku na dotace do budoucích rozpočtů. Bez udání důvodu (výše částky a účel)
nemůže být takovýto požadavek akceptován.
Dále chceme ocenit zásadní změnu v registraci členů ČFK a přínos Technického komisaře – Tomáše
Kyncla – v přípravě a zprovoznění databáze ČUBU pro registraci našich členů. Je to krok k usnadnění
celého procesu administrace členské základny. Věříme, že funkcionalita v databázi se bude nadále
rozšiřovat a podporovat tak naše potřeby.
Nakonec chceme zhodnotit stav některých úkolů, které se objevují ve zprávě DK každý rok:
1) S nominací Jana Cílka do pozice vedoucího reprezentace Kendó se konečně začala
reprezentace ubírat lepším směrem. Reprezentační tým má naplánovány společné tréninky a
výjezdy na zahraniční akce. Můžeme se jen těšit na to, že vedoucí reprezentace Kendó přijde
s jasnou koncepcí a cíly pro nadcházející ME/MS, které předloží VV k posouzení. Zároveň
doufáme, že Honza zvládne sedět na „dvou židlích“ – být dobře fungujícím vedoucím
reprezentace a současně úspěšným závodníkem.
2) Při pohledu na sekci Dokumenty na oficiálním webu ČFK můžeme jen konstatovat, že
přetrvává problém se sdílením důležitých dokumentů uvnitř ČFK. Jediný dokument z minulého
GS, který je k dispozici na webu ČFK, je zpráva DK a to je opravdu málo... Ostatní dokumenty
z GS jsou pro širší členskou základnu nedostupné, stejně tak jako zápisy z jednání VV. Tímto
žádáme VV o jasný signál a o pravidelnou aktualizaci dokumentace na oficiálním webu ČFK.
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