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Zpráva o činnosti dozorčí komise ČFK za rok 2011

DK ČFK
Předseda:
Člen:
Člen:

Filip Baumruk
Roman Záhora
Ondřej Kašpar

DK vydává následující zprávu o své činnosti za rok 2011
Stejně jako rok předchozí byl i rok 2011 z pohledu práce DK velmi poklidný, protože DK neobdržela za
celý kalendářní rok 2011 ani jeden podnět k šetření či připomínky k již vypracovaným dokumentům.
Z tohoto důvodu nevydala DK za uplynulé období žádnou zprávu. Komunikace a informovanost mezi
VV a zástupci DK pokračovala v dobře 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.
Opět máme možnost se ohlédnout za uplynulým rokem a připomenout si zprávu DK za rok 2010.
V této zprávě byly zmíněny 3 body:
1) Zmatky doprovázející volbu vedoucího reprezentace kendó
2) Koncepce fungování ČFK
3) Aktuálnost dokumentů na oficiálním webu ČFK
Bohužel ani po uplynutí jednoho roku jsme se v případě prvních dvou bodů nedočkali žádného
výrazného posunu. Reprezentace kendó stále jede v „nouzovém“ režimu a opět se nějak poskládá na
konkrétní výjezd – v tomto případě na MS v Itálii – a snahy o přípravu koncepce fungování ČFK se
také neobnovily.
Na tomto místě si dovolím ocitovat zápis z loňského roku, kterým je řečeno vše:
„Z pohledu DK je však mnohem důležitější najít a vybudovat dlouhodobou koncepci fungování
reprezentace kendó, namísto každoročního hledání „dobrovolníka“, který se pokusí reprezentační tým
„slepit“ pro konkrétní výjezd. Není ani potřeba zmiňovat, že ČFK takto neefektivně vynakládá peníze
na nekoncepční aktivity. DK tímto naléhavě žádá, aby se vyřešení situace kolem reprezentace kendó
stalo jedním z hlavních bodů činnosti VV v roce 2011.“
Pouze poslední bod týkající se aktuálnosti dokumentů se vylepšil. Na oficiálních stránkách ČFK je
možno nalézt nejen zápisy z minulých GS, ale i jednotlivé dokumenty týkající se těchto jednání.
Kompletní dokumentace je na stránkách ČFK minimálně za rok 2011. Z pohledu DK by však na webu
ČFK měly být zveřejňovány i zápisy VV, aby byly k dispozici řadovým členům ČFK. Každý člen ČFK
by si pak mohl udělat lepší představu o tom, co se ve federaci děje.
Měřeno počtem podnětů, které musí DK každoročně řešit, je fungování ČFK naprosto bezproblémové.
Druhá interpretace je ta, že se jednotlivé členské oddíly a členové sami se stávající situací spokojili a
od federace vlastně nic moc neočekávají.
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