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Zpráva o činnosti dozorčí komise ČFK za rok 2009

DK ČFK
Předseda:
Člen:
Člen:

Tomáš Holan
Roman Záhora
Filip Baumruk

DK vydává následující zprávu o své činnosti za rok 2009
Rok 2009 z hlediska práce DK uplynul v poměrném pracovním poklidu.
Na počátku roku se DK zabývala GS za rok předchozí a z uvedených aktivit nevzešla nutnost nijak
zasahovat do běhu ČFK. Tento stav je částečně zásluhou lepší orientace členů ČFK v jejích řídících
dokumentech a schopností DK vyřešit všechny důležité záležitosti v rámci minulých funkčních období.
Proto se DK zaměřila na kontrolu plnění usnesení GS a schůzí VV, ve kterých má v plánu namátkově
pokračovat.
Jediným významnějším podnětem k šetření byla v roce 2009 situace kolem volby vedoucího
reprezentace kendó, kde DK vnímala ústřední problém v komunikačním chaosu a z toho vzešlým
nepředloženým jednáním. Hlavní negativum šetřené situace představovala dle názoru předsedy DK
výsledná demotivace těch pár jedinců, kteří mají vůli jakkoliv pro federaci pracovat. Jelikož je
nedostatek takových lidí momentální slabina ČFK (jak bude zmíněno i dále), je nutné zvažovat každý
krok, jehož dopady směřují právě do řad těchto obětavých lidí. Toto DK shledala jako chybu mnohem
spíše, než nějaké vyložené pochybení účastníků komunikace, kde za VV vystupoval prezident ČFK
Tomáš Jelen.
Konkrétní témata i jejich řešení jsou obsahem příslušných zpráv DK za daná období, a jelikož na
adresu DK nedorazily žádné podněty ani připomínky, pokládá DK všechna pověření, řádně vydaná
směrem k řídícím orgánům i členům ČFK, za splněná.
Bohužel se dá předpokládat, že jistou zásluhu na poklidném roce nese i neochota či neschopnost ze
strany jednotlivých lidí se aktivně podílet na chodu ČFK. DK jen doufá, že se tento jev nepromítá příliš
i do členských oddílů samotných, neboť pak by byl přínos ČFK degradován do pouhého servisního
nástroje pro skládání STV a účasti na soutěžích.
DK tímto velmi chválí snahu VV o posílení kolektivního vědomí v ČFK, kterou postupně v roce 2009
budoval, počínaje přípravou GS za rok 2008 a pokračující občasnými brainstormingy v rámci přípravy
koncepce fungování pro budoucí roky. Tento nápad by rozhodně neměl v budoucnu zaniknout.
Ohlas DK směrem k VV není však 100 % pozitivní. Ačkoliv je fungující DK dle stanov ČFK jednou
z podmínek fungování federace, nejevil VV žádné úsilí k přípravě voleb nového složení DK, neboť
stávající složení DK neumožňuje včasné řešení jak urgentních podnětů, tak podnětů vyžadující hlubší
šetření. Ačkoliv DK toto jasně oznámila a vypracovala výzvu oddílům k nominaci zájemců o post v DK,
VV se věnoval pouze doplnění TMÚ a opakovanou žádost DK o rozeslání přes federační konferenci
ignoroval. Z tohoto důvodu je nutné ponechat volbu DK na GS za rok 2009, který však DK hodnotí
z hlediska zájmu členů o podíl na organizaci federace jako neuspokojivý. Doufá však, že se záměr
najít nové funkční složení DK setká s pozitivní odezvou.
Největší výtku si zaslouží aktuálnost (či lépe řečeno neaktuálnost) dokumentů na oficiálním webu
ČFK. Na GS za rok 2008 byla odhlasována zástupci členských oddílů změna zkušebního řádu pro
zkoušky na kjú v Kendó (sekce IV Vnitřního řádu ČFK). Nicméně ani po uplynutí jednoho roku nedošlo
k aktualizaci příslušné sekce Vnitřního řádu na webu ČFK. Je to dost zarážející, protože změna
textace byla odsouhlasena na GS a tudíž by s tím neměl být žádný problém. S aktuálností dokumentů
souvisí i problém zveřejňování zápisů z GS, případně i z jednání VV, byť zápisy chodí konferencí.
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Protože tato není přístupná všem, její význam v této záležitosti nelze srovnávat s webem. Protože
žádný z těchto dokumentů není na stránkách ČFK k dispozici, může si řadový člen oddílu jen těžko
představit, co se vlastně ve federaci děje.

Závěrem roku se DK věnovala kontrole hospodaření ČFK. Na základě materiálů, dodaných DK ze
strany VV, potvrzuje tímto DK úroveň hospodaření a vedení účetnictví za korektní jak po
formální tak obsahové stránce a ke dni vydání této zprávy neeviduje DK žádné nedořešené
podněty, vznesené ke své straně.
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