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Kalendářní rok 2021 pokračoval v duchu přetrvávající pandemie Covid 19. Ačkoliv se vládní
nařízení zmírnila a větší část roku jsme mohli cvičit v tělocvičnách, většina seminářů a velkých
turnajů NP byla opětovně zrušena. Díky proaktivní snaze členských oddílů se však dařilo
udržovat naši komunitu „naživu“.
Na druhou stranu byl rok 2021 velmi „bohatý“ z pohledu Dozorčí komice (DK) – níže jsou
shrnuty podněty, které jsme v průběhu roku obdrželi:
1) Podnět Tomáše Kyncla (TK) z Kensei o.s. o neprovedené změně ve spolkovém
rejstříku (email ze dne 3.2.2021)
 Stručné shrnutí podnětu: TK podal stížnost k rukám Výkonného Výboru ČFK
(VV) a DK ohledně neprovedené změny ve spolkovém rejstříku. TK rezignoval
na funkci ve VV dne 3.11.2019 (viz odpovídající zápis VV - https://czechkendo.cz/?ddownload=3138) a během více než ročního období nedošlo
k zaznamenání této změny ve spolkovém rejstříku.
 Způsob řešení: Vzhledem k oprávněnosti tohoto podnětu svolal VV narychlo
schůzku za účasti DK (4.2.2021), na které byl domluven další postup, tj.
urychlené oznámení této změny na spolkovém rejstříku. Dotáhnutím tohoto
úkolu do konce byl pověřen Tomáš Hoffmann (TH), který nadále komunikoval
s TK. K výmazu funkce došlo dne 9.4.2021.
 Závěr: tento podnět „odkryl“ špatně nadefinované procesy na straně VV &
DK. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že příště k něčemu podobnému již
nedojde...
2) Stížnost TK z Kensei o.s. týkající se vratné zálohy na kalendáře (ústní formulace
během Valné hromady ČFK (VH) dne 6.3.2021)
 Stručné shrnutí podnětu: TK během VH ČFK konané dne 6.3.2021 zpochybnil
správnost položky „Vratná záloha kalendáře“, která byla uvedena na straně
výdajů. Protože zástupci VV nebyli schopni uspokojivě na všechny dotazy
odpovědět, předal TK tuto záležitost k prošetření DK (viz Zápis VH 2021 –
https://czech-kendo.cz/?ddownload=3719).
 Způsob řešení: DK se tímto podnětem detailně zabývala a celkem vydala dvě
zprávy – původní zprávu ze dne 3.7.2021 a poté Dodatek ke zprávě DK ze dne
7.11.2021. Dodatek byl iniciován emailem TK ze dne 6.7.2021, ve kterém
vyjádřil TK nespokojenost s původní zprávou DK.
1

 Závěr: DK prověřila všechny dodané podklady a neshledala, že by došlo k
úmyslnému pochybení ze strany členů VV. Prodej kalendářů byl spojen s
propagací ženské reprezentace kendó, která byla během pandemie v nelehké
situaci. Z našeho pohledu neměl být cílem prodeje zisk „za každou cenu“, ale
spíše propagace ženského týmu u nás i v zahraničí. Výši dosaženého zisku
tedy nebudeme z pohledu DK hodnotit. Je podstatné, že akce „Kalendáře“
nakonec skončila s mírným ziskem a bez problémů pokryla vratnou zálohu.
Na druhou stranu je však celá „administrativa“ ohledně Kalendářů poněkud
nepřehledná a zbytečně vyvolává dotazy ze strany ostatních členů ČFK. Podle
DK mohla být vratná záloha poskytnuta na základě mimořádného schválení
členů VV, ale tím měla role VV skončit – členky ženské reprezantace se mohly
postarat o kompletní agendu kolem tisku, distribuce a inventarizace
Kalendářů a do určitého data mohly dodat finální zprávu (včetně vyúčtování
vratné zálohy) členům VV ke schválení. VV by tak nemusel celou akci řídit a
mohl si šetřit čas na jiné aktivity.
 Vyhodnocení návazných úkolů:
a) V dokumentu Vnitřní řád České Federace Kendó IV. / Všeobecný řád
ČFK, článek 2.4 Hospodář je potřeba upravit formulaci „dodatečné
dotace a jiné mimořádné výdaje vyplácí po schválení většiny VV“ tak,
aby byl souhlas většiny VV součástí zápisu z odpovídajícího zasedání
VV.
Provedeno – viz zápis VV ze dne 31.12.2021 (https://czechkendo.cz/?ddownload=3754)
b) DK si uvědomuje, že měla proaktivně zachytit nesrovnalost ve
výdajích při kontrole hospodaření za rok 2020. Dává si za úkol
kontrolovat všechny položky, které nebyly v původně odsouhlaseném
rozpočtu (viz zápis VH) a ověřovat odpovídající souhlas většiny členů
VV v zápisech ze zasedání VV.
Probíhá průběžně.
3) Stížnost Václava Mádla (VM) z Kensei o.s. týkající se liknavosti VV při ohlašování
změn ve spolkovém rejstříku (email ze dne 17.6.2021)
 Stručné shrnutí podnětu: Příčinou této stížnosti byla nespokojenost VM se
způsobem a rychlostí zapsání změn do spolkového rejstříku. Hlavním důvodem,
který spustil eskalaci na straně VM, byl fakt, že obdržel přístupy k datové
schránce ČFK v době, když již více než dva měsíce nebyl členem VV.
 Způsob řešení: Jedná se již o druhý případ, kdy byla zpochybněna rychlost
jednání členů VV v případě změn ve spolkovém rejstříku. Podobná situace se
odehrála na začátku roku 2021 v případě TK. I přes tuto nepříjemnou zkušenost
se stejný problém objevil o pár měsíců později znovu. Díky eskalaci VM byli
nakonec členové VV „nuceni“ zřídit datovou schránku a poté byli v relativně
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krátké době schopni změnu ve spolkovém rejstříku dokončit včetně proaktivní
komunikace s VM.
 Závěr: Změny ve spolkovém rejstříku je potřeba provádět okamžitě a s co
nejvyšší prioritou, protože dotyčný ex-činitel již ve VV nefiguruje. Pokud se
zjistí, že pověřená osoba VV má ve stejném okamžiku další prioritní úkoly
(jako tomu bylo v případě TH – viz odpověď VV na otevřený dopis TK ze dne
13.7.2021), je nutné žádostí o změnu ve spolkovém rejstříku pověřit jiného
člena VV, který tomu může věnovat svoji pozornost. Jako pozitivní hodnotí
DK zlepšení komunikace v závěru celé kauzy a snahu ji rychle uzavřít. Bohužel
se to stalo až na základě eskalace VM – místo, aby se jednalo o přirozený
proces.
 Vyhodnocení návazných úkolů: Podle informace VV byl vytvořen interní návod,
jak postupovat při žádosti o změny ve spolkovém rejstříku včetně časové osy
pro jednotlivé úkoly. Tuto snahu oceňujeme a rádi bychom tento interní
dokument dostali k náhlednutí, abychom mohli potvrdit jeho správnost.
DK neobdržela tento interní návod od členů VV do data vydání této zprávy.
(původní termín byl 31.1.2022).
DK provedla detailní kontrolu hospodaření ČFK a potvrzuje, že vedení účetnictví ČFK je
v pořádku. Podobné namátkové kontroly probíhají i během roku. Žádné nesrovnalosti však
neukázaly.

V Praze a Hradci Králové, 6.2.2022

Filip Baumruk, předseda DK

Roman Záhora, člen DK
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Ondřej Kašpar, člen DK

