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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.
Kalendářní rok 2020 představoval pro nás zcela nečekanou výzvu. Po velkou část roku nám
cvičení ve standardním prostředí tělocvičny znemožnila pandemie Covid 19, která ovlivnila
chod celé společnosti. Prakticky všechny velké turnaje a semináře byly zrušeny a všichni se
spíše soustřeďovali na to, jak v tomto nelehkém období ve zdraví přežít. Rádi bychom vyzdvihli
snahy členských oddílů, které se ve vzniklé situaci rychle zorientovaly, respektovaly měnící se
nařízení vlády a všemi způsoby se snažily motivovat své členy ve cvičení ať už formou on-line
tréninků, nebo zpřísněných opatření v tělocvičnách. Snaha udržet naši komunitu „naživu“ je
klíčová pro úspěšný restart v budoucnosti. I tak si pandemie vyžádala a patrně ještě vyžádá
velký odliv našich členů – zejména z řad začátečníků.
Z pohledu DK by informací ze strany Výkonného výboru ČFK (VV) dovnitř Federace –
zejména v druhé polovině roku – mohlo být více, na druhou stranu se jednotlivé členské oddíly
zařídily „po svém“ a žádné pokyny k tomu nepotřebovaly.
Tomáš Hoffmann vypustil na podzim 2020 do světa pilotní databázi jednotného informačního
systému {UNI}, která by nám do budoucna měla zjednodušit administraci technických stupňů
pro všechna budó a přinést výrazné zrychlení rutinní práce. Oceňujeme Tomášovu snahu o
vytvoření jednotné databáze a jsme zvědavi na plán konkrétních kroků vedoucích k nasazení
tohoto systému.
Závěrem zbývá dodat, že DK neobdržela v kalendářním roce 2020 žádný podnět k prošetření.
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