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Zpráva o činnosti dozorčí komise ČFK za rok 2007
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Tomáš Holan
Roman Záhora
Filip Baumruk

DK vydává následující zprávu o své činnosti za rok 2007
Činnost DK za rok 2007 úspěšně navázala na rok 2006 a probíhala v následujících bodech:
1) Kultivace práv a povinností osob, registrovaných v ČFK, členských oddílů a jmenovaných či
volených funkcí ČFK.
Práci na uvedené problematice zahájilo šetření postupu VV v záležitosti Regent Cup. Zpráva o šetření
DK je k dispozici u předsedy DK Tomáše Holana.
Celý proces po svém uzavření vyústil v konkrétní změny VŘ, které stanovily nový pohled na svobody,
práva a povinnosti osob, registrovaných v ČFK a řádných členských oddílů.
Na druhé straně byly jasně vymezeny podmínky pro užívání jména a patronátu ČFK včetně práv a
postupů VV k jejich ochraně či odebrání.
S tímto tématem je spojené i šetření regulí pro skládání zkoušek na STV v zahraničí, které bylo také
uzavřenou příslušnou změnou VŘ, která se nachází v materiálech, schvalovaným tímto GS.
Po uzavření výše uvedené části přešla DK k analýze stejné otázky na úrovni jmenovaných a volených
funkcí ČFK, kdy rozeslala informativní dotaz vykonávajícím osobám.
Zpětná vazba neprokázala žádné stížnosti na stávající legislativu ČFK nebo zažité praxe ve vztahu
k výkonu zmíněných funkcí. V některých případech nebylo na dotaz DK reagováno, tudíž i v nich došla
komise k závěru, že nejsou v současné době na této úrovni evidovány žádné nedostatky.
Na samém závěru se DK věnovala oběma předchozím bodům v rámci vytvoření do té doby
chybějících pravomocí a povinností DK.
Tím, že DK jako jediná část ČFK víceméně postrádala srozumitelné organizační zásady a postupy při
podávání protestů, panoval na půdě federace chaos, vzniklý existencí kusých informací pouze
v takové podobě, jak je vyžaduje právní legislativa ČR.
Proto došlo při řešení tématu k definování postupů při obracení se na DK, úpravě řešení sporů a
vedení protestních řízení.
Celý soubor úprav VŘ předkládá DK GS na posouzení a případné schválení.
I přes apel předsedy DK vznesený na GS za rok 2006 ohledně komunikace s DK se uvedené
nedostatky stihly podepsat v období přípravy tohoto GS (konkrétně v březnu 2008), kdy musela DK
narychlo řešit dva spory členského oddílů Fudoskin Kai České Budějovice ČR s novým oddílem,
žádajícím o členství, v podobě OS Kokki dojo České Budějovice.
Zpráva o šetření DK byla řádně rozeslána všem zúčastněným stranám a bude dále zmíněna ve
zprávě DK za rok 2008, do něhož spadá. Nachází se k dispozici u předsedy DK Tomáše Holana.

2) Hodnocení a kontrola činnosti ČFK
ČFK v roce 2007 zvýšila svoji členskou základnu a důstojně reprezentovala ČR na domácí i
zahraniční scéně. Kromě úspěchů na závodech a opakování tradičních seminářů se jednalo
také o mediální a kulturní akce, které proběhly zdařile a důstojně, přičemž další jsou v přípravě.
Dále DK v roce 2007 zajistila kontrolu účetnictví ČFK, kdy se ukázalo podezření předsedy DK na
některé nedostatky v systémovém způsobu jeho vedení, přičemž DK důrazně prohlašuje, že se
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nejedná o nedostatky, kdy by byl způsoben jakýkoliv právně neopodstatněný finanční deficit či
újma.
Vzniklá potřeba oprav byla nakonec využita ke komplexnímu přechodu na podvojné účetnictví, které je
ČFK ze zákona povinna vést od 1.1.2008.
Forma vedení účetnictví do roku 2008 byla ponechána „jak stojí a leží“ a stanovisko VV je, že přijímá
plnou zodpovědnost za možné důsledky a bude se plně řídit opravnými pokyny případné kontroly.
Na konci roku provedla DK předběžnou kontrolu nového vedení účetnictví a výsledek byl již napoprvé
velice příjemným překvapením. Oficiálně bylo účetnictví zkontrolováno a prohlášeno za obsahově i
účetně správně dne 27.3.2008 předsedou DK Tomášem Holanem.
Tímto DK zároveň prohlašuje přechod na podvojné účetnictví za splněný a účetnictví od 1.1.2008
funkční a právně korektní.
DK by také prostřednictvím této zprávy chtěla vyzdvihnout osobní kvality a schopnosti paní Vlaďky
Jarošové, které prokázala při přechodu na novou, do té doby neznámou účetní agendu.
Z tohoto hlediska věnovala ČFK tolik osobního času, který nemá v uplynulém roce relevantního
srovnání.
Dále DK zkoumala prohlášení TK ČFK o kontrole průkazů ČFK na závodech.
Průzkum zůstal bez odezvy, nicméně DK pojala podezření, že se v některých oddílech uplatňuje praxe
přihlašovat vždy jen část členů a následující rok jinou část, přičemž výhody, plynoucí z členství v ČFK,
požívají všichni členové oddílu. Také existuje podezření, že dochází k účasti na závodech bez
platných průkazů ČFK, což znamená následující:
Pokud bude DK zvolena ve stávajícím složení, zahájí v roce 2008 šetření dané situace a pokud
se podezření prokáže jako běžně používaná praxe, uloží DK VV uplatnění nejvyšších možných
sankcí vůči proviněným oddílům za prokázaný opakovaný podvod přes několik varování TK a
také těm organizátorům, kteří jej umožnili a podporovali.
Vybírání peněz na známky ČUBU od „černých duší“ může přinést i nežádoucí důsledky právě
ze strany ČUBU či jí nadřazených organizací.
Další zásadní rovinou jsou lékařské prohlídky, jejichž význam TK také zdůrazňoval a v případě
zranění či úmrtí s absencí lékařského potvrzení by se nacházely příslušné oddíly i ČFK ve
skutečně kritické situaci, pro jejíž zvládnutelnost je zásadní udělat maximum.
Do doby prošetření reálného stavu věci opravňuje DK VV, aby v případě potřeby ignoroval
jakékoliv návrhy, připomínky nebo kritiku ohledně výše rozdělování či proplácení peněz
z rozpočtu ČFK, neboť sami členové nepostupují vůči ČFK korektně. Toto oprávnění platí také
pro nadcházející GS za rok 2007.

3) Kvalita a úroveň komunikace ČFK
Tento bod dopadl v porovnání s předchozími jednoznačně nejhůře.
Jak některé členské oddíly, tak některé jmenované a volené funkce ČFK přistupovaly v roce 2007
k tomuto tématu velmi nezodpovědně.
Nejen, že reagovaly na některé podněty s fatálním zpožděním, ale často bez jakéhokoliv zdůvodnění,
vysvětlení či omluvy nereagovaly vůbec.
DK je toho názoru, že nikdo není tak zaneprázdněn, aby při pokusu o navázání komunikace nemohl
pár slovy zmínit a popsat svoji osobní či pracovní vytíženost. Neodůvodnitelná ignorování a
neomluvená zpoždění vrhají na rok 2007, který už tak neprobíhal místy lichotivě, špatné světlo a DK
vybízí všechny osoby, registrované v ČFK i možné osoby mimo ni, aby se v případě, že není na jejich
korespondenci nijak reagováno, či se jim dostává iracionálních výmluv, neváhali na DK neprodleně
obrátit.
Další částí je fakt, že některé členské oddíly ze zásady nedoručují hospodáři ČFK potřebné podklady.
V tomto případě navrhuje DK hospodáři neproplácet opakovaným hříšníkům již žádné výdaje do doby
změny jejich dosavadního přístupu. Návrh lhůty 2 měsíců od vydání požadavku, přednesený
hospodářem, se DK jeví jako racionální a tímto DK uvedený postup prohlašuje za aplikovatelný.
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Velmi smutnou částí je úroveň vedení sporů v ČFK. DK ČFK se sice v současné době pokouší
zavádět takové postupy, které budou nabízet akademicky korektní podporu a postupy řešení
v případech sporů ale sebelepší matrice nezabrání snižování vnitřní úrovně ČFK.
Závěr bodu:
Předseda DK důrazně doporučuje všem členským oddílům ČFK, aby se zamýšlely nad svými
výstupy dříve, nežli je oficiálně vydají. Touto cestou také upozorňuje příslušné funkce
charakteru dozorčích, kontrolních či revizních komisí, že nezlepší-li se úroveň jednání jejich
oddílů, začne prošetřovat práci uvedených komisí a v případě nedostatků bude pověřovat
příslušné VV, aby s pomocí valných hromad formovaly skutečně funkční složení svých
kontrolních orgánů.
Na konec bodu prohlašuje předseda DK, že setká-li se nadále s postoji typu „mám-li toto udělat,
pokládám funkci a jdu si cvičit,“ abdikuje na svoji funkci a nechá VV svolat mimořádné GS za účelem
doplnění DK, neboť v takovém prostředí postrádá práce DK dle vize jejího předsedy smysl a
představuje pro něj mrhání časem, neboť se dosud pokaždé ukázaly postřehy DK jako velmi přesné.
Uvedená vize tkví v tom být kontrolně-poradním orgánem a ne dozorcem s bičem v ruce.

4) Závěr zprávy
Rok 2007 představoval pro ČFK velmi úspěšný rok, kdy se dosáhlo dlouhodobě nevídaných
vnitřních organizačních výsledků, doprovázených úspěchy v činnostech i budoucích plánech
federace.
Od 1.1.2008 lze považovat poslední zbytky fyzického nepořádku, který ČFK trápil od jejího
vzniku (a který tento vznik fakticky zapříčinil) za vyřešené.
DK chválí všechny jmenované a volené funkce za odvedenou práci.
DK prohlašuje, že v této době představují obecně funkcionáři ČFK velmi fundovanou devizu
organizace, ale vzhledem k jednání zbytku ČFK doporučuje, aby některé funkce nebyly
obsazené příliš dlouhou dobu stejnými osobami a naopak si mohlo co nejvíce ostatních
vyzkoušet co nejvíce možných funkcí. Ubylo by tak těch, co vždy ví lépe, jak situaci řešit, ale
v momentě „po bitvě.“
Bohužel rok 2007 neznamenal jen úspěchy. Jak se podařilo zlikvidovat fyzický nepořádek, tak o
něco ještě vzrostl dosud přetrvávající nepořádek na duševní úrovni, kdy se kromě výše
popisovaných bodů objevuje chápání federace jako „my a oni.“ Ačkoliv se ČFK organizačně
skládá z členských oddílů, jsou to především jednotlivci co ji tvoří a je poměrně naivní
kritizovat a radit tam, kde dotčený jedinec nedokázal projevit dost odvahy nebo osobní kvality
k tomu, aby se dané funkce zhostil sám v nějakém z minulých volebních roků.
Osoby, registrované v ČFK by si měly uvědomit, že jakýkoliv laxní nebo nekorektní přístup se
jim díky principům fungování federace vrátí jako bumerang zpět, byť v jiné podobě, protože
každá příčina má vždy svůj důsledek.
Místo obviňování druhých by se měli zamýšlet nad tím, jestli jsou schopni mít sami za sebe
zodpovědnost a zda-li jí umí také osobně čelit.
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