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Dozorčí komise (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. Kromě detailní kontroly konané vždy v předstihu před Valnou
hromadou (VH) probíhají během roku i namátkové kontroly (1-2), které rovněž žádné
nesrovnalosti neukázaly.
V kalendářním roce 2019 neobdržela DK žádný podnět k prošetření, a proto bude výroční
zpráva stručná a zaměří se pouze na pár vybraných oblastí.
a) Informační portál pro členy ČFK (webové stránky ČFK)
Webové stránky ČFK se dočkaly několika aktualizací, lze zde nalézt tolik potřebné
dokumenty (včetně zápisů z VV a VH) a zajímavé informace ohledně dění ve federaci.
Za tuto část patří určitě díky Tomáši Hoffmannovi, který nový web spravuje. Pozitivně
hodnotíme i flexibilitu, s jakou byly mnohdy chybějící dokumenty na web ČFK dodány.
b) Úpravy Vnitřního řádu (VŘ) + {UNI} databáze
Velmi pozitivně hodnotíme úsilí VV o úpravu vybraných dokumentů Vnitřního řádu
(aktuálně zejména Zkušebního řádu) a i snahu o získání zpětné vazby od jednotlivých
oddílů. Členské oddíly mají většinou praktický pohled na celou věc a dokážou efektivně
zhodnotit, jak celý proces nejlépe optimalizovat. Myslíme si, že v tomto trendu je
vhodné pokračovat a členské oddíly nadále zahrnovat do procesu úprav vybraných
dokumentů VŘ.
Jsme velmi zvědavi na vývoj jednotného informačního systému {UNI}, který by nám
všem měl přinést výrazné zjednodušení a zrychlení rutinní práce. Je možno přiřadit
k nastíněným etapám konkrétnější časový rámec?
c) Vedoucí reprezentace kendó
Bohužel se nám nepodařilo udržet (nebo dostatečně motivovat) Vedoucího
reprezentace kendó – Ondřeje Dudáše, který v minulém kalendářním roce zajišťoval
výjezd našich reprezentantů na ME v Srbsku. Vracíme se tak k dřívějšímu modelu, kdy
je výjezd na ME formálně zajišťován VV. Jak je tato dlouhodobě nepříznivá situace
vnímána členskými oddíly?
V Praze a Hradci Králové, 5.3.2020
Filip Baumruk, předseda DK
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