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Zpráva o činnosti dozorčí komise ČFK za rok 2012
DK ČFK
Předseda:
Člen:
Člen:

Filip Baumruk
Roman Záhora
Ondřej Kašpar

DK vydává následující zprávu o své činnosti za rok 2012
Rok 2012 byl z pohledu práce DK relativně poklidný, protože DK obdržela pouze jednu stížnost k
prošetření. Komunikace a informovanost mezi VV a zástupci DK pokračovala v již dříve nastoupeném
trendu a zástupci DK se podle svých časových možností účastnili některých jednání VV.
DK také 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.
Jediná stížnost podaná k rukám DK v uplynulém roce opět odhalila špatnou komunikaci uvnitř ČFK a
nedodržení pravidel, která jsme si sami odsouhlasili. Jednalo se o nahlášení kandidáta na zkoušky v
„šibeničním“ termínu (4 dny před konáním), kdy zcela selhaly všechny standardní postupy a místy i
normální lidská komunikace. Více informací k této stížnosti a odpovídající vyjádření DK je přiloženo na
konci této zprávy.
Rádi bychom se také vrátili k minulému GS, kde byly schváleny nižší příspěvky do ČFK v případě
registrace po 1.9. Ve spěchu došlo k chybné kalkulaci výše příspěvku pro juniory. Místo schválených
130,- Kč by částka měla být 140,- Kč (tj. polovina příspěvku pro dospělé). Je to spíše „kosmetická“
vada a tak necháme členy tohoto GS zvážit, jestli je nutné navrhnout a odsouhlasit změnu částky.
Dále bychom rádi připomněli stav některých úkolů, které se objevují ve zprávě DK každý rok:
1) Reprezentace Kendó nemá stále vyjasněnou koncepci fungování do budoucna a příprava na
každý výjezd ME/MS tak představuje „dobrodužství“ s nejistým koncem. Pevně doufáme, že
nedávná nominace Jana Cílka na pozici vedoucího reprezentace Kendó tento dlouhodobě
nepříznivý stav změní a že nový vedoucí reprezentace přijde s jasnou koncepcí, jak by
reprezentace mohla fungovat.
2) Snahy o přípravu koncepce fungování ČFK vzaly již dávno za své. Popravdě to ale jednotlivé
členské oddíly nijak neočekávají, takže z toho nemůžeme vinit vedení ČFK. Je to stav, který
odráží reálnou situaci mezi členskými oddíly a vedením ČFK.
3) Na oficiálním webu ČFK stále chybí zápisy z jednání VV a kontakty na členy DK. Oba tyto
požadavky byly v zápisu z minulého GS a VV měl rok na to, aby s tím něco udělal. Nestalo se.
Úplným závěrem bychom chtěli ocenit pomoc členů ČFK při pořádání ME Naginata v listopadu 2012.
ČFK byla spoluorganizátorem celé akce a díky zapojení jednotlivých členských oddílů se podařilo
organizačně podpořit pořádající oddíl Naginata Gorenkai. Celá akce tak vyzněla velmi pozitivně. Toto
je příklad, jak by členství v ČFK mělo danému oddílu přinášet skutečné výhody.
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