Česká Federace Kendó
Zápis ze schůzky Výkonného výboru

30.05.2021
Přítomni:
Prezident:
Viceprezident:
Sekretář:
Hospodář:
Technický ředitel:

Jindřich Ziegelheim
Pavel Tomeš
Jana Ziegelheimová
Vladislava Jarošová
Tomáš Hoffmann

Body jednání
1. finální verze {UNI} vs GDPR
Po konzultaci s právníkem ČUS (Česká Unie Sportu) a úředním jednání s
ÚOOU (úřad pro ochranu osobní údajů) dojde k přepracování celé správy
a sekce osobních údajů, která vede k výraznému zjednodušení a
zpřehlednění agendy členů pro vedoucí klubů.
V polovině června je naplánováno uzavření ČUBU a výhradní používání
nové databáze. Prosíme poslední tři kluby, které dosud netestovaly aby
se případně připojily.
Tomáš Hoffmann informoval VV, že s výše uvedenými změnami je nutná
úplná přestavba jádra databáze a požádal o navýšení rozpočtu k jejímu
dokončení. Předpokládaná částka je 5.000 Kč. VV se seznámil s
odůvodněním této změny a plně ji podpořil včetně nákladů.
Za jednání a změny odpovídá Tomáš Hoffmann.

2. změny ve VŘ
V návaznosti na GDPR dojde úpravě VŘ (zatím sekce 2,3,4,7).
Změny zpracovává Tomáš Hoffmann. Termín v závislosti s dokončením
{UNI}.

3. nové Stanovy ČFK
Aby bylo možné pořádat on-line VH bude nutné přepracovat Stanovy
ČFK.
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Viceprezident Pavel Tomeš připraví nový návrh. Termín nejpozději do
konce července.

4. GA EKF
President ČFK a Technický ředitel informovali zbytek VV o proběhlém
generálním shromáždění EKF a hlavních bodech jednání (níže několik
bodů)

•
•
•

zrušené mistrovství džódó v roce 2021
termíny pro pořádní EKC a EIC pro roky 2022 potrzeny, budou
doplěny v kalendáři po obdržení zprávy GA
Jindřich Ziegelheim byl potvrzen na pozici auditora EKF

5. Jednání s ČUBU
Prezident Jindřich Ziegelheim seznámil VV o jednání s ČUBU, ve kterých
se zajímal o finanční podporu ve formě dotace, kterou jsme v minulých
letech nedostali.
Zpětně byla ČFK přiznána částka 126.750 Kč. O jejím rozdělení se bude
jednat.

Termín příští schůzky byl stanoven na 06.06.2021
Zapsal: Tomáš Hoffmann
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