
Česká Federace Kendó
Zápis ze schůzky Výkonného výboru

1. 2. 2023

Přítomni:

Prezident: Lukáš Laibrt
Viceprezident: Jakub Šmerda
Sekretář: Tomáš Berger
Hospodář: Pavel Tomeš
Technický ředitel: Tomáš Hoffmann
  

 
Jedná se o první schůzku nově zvoleného výkonného výboru ČFK, volba
proběhla týž den. Členové VV velmi děkují oddílům a jejich členům za
důvěru, vynasnaží se situaci v ČFK zlepšit a slibují, že budou pracovat na
co nejlepším prostředí pro cvičení našich 4 budó v České republice.

Body jednání:

1. Prioritizace úkolů

Nově zvolený VV sestavil seznam úkolů, které je aktuálně potřeba rychle
vyřešit a věnoval se i úkolům dlouhodobým a také úkolům, které zbyly
nevyřešené po předchozím vedení. Úkolů a práce je velmi mnoho a na
některé jsou velmi těsné termíny. VV probral možnosti rozdělení agendy
mezi jednotlivé členy VV.

2. Příprava řádné valné hromady

VV urychleně připraví pozvánku a všechny náležitosti včetně rozpočtu na
řádnou valnou hromadu, která se bude konat v již odsouhlaseném
termínu 4. 3. 2023 (náhradní termín 11. 3.). Vzhledem k minimálnímu
času na přípravu VH (pozvánka musí odejít ze zákona v rámci dnů)
proběhne opět online formou za pomocí technických prostředků. Do
budoucna VV počítá s pořádáním VH hybridní formou, kde bude možnost
zúčastnit se osobně i distančně.
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VV připraví optimalizaci technických prostředků, aby VH proběhla v
nejlepším pořádku.

Vyřizují Tomáš Hoffmann a Tomáš Berger

3. Představení vize a plánu nového vedení ČFK

VV by se v novém složení rád členům ČFK detailněji představil a chtěl by
předestřít svou vizi, kam by se ČFK měla do budoucna ubírat. VV by rád
požádal o spolupráci na pozitivním vývoji a prostředí všechny členy ČFK.
Jednotliví členové VV by také rádi představili svoje osobní priority a úkoly,
které si předsevzali.

Vyřizuje Tomáš Berger

4. Rezignační dopis bývalého prezidenta ČFK J. Ziegelheima

J. Ziegelheim požádal o rozeslání dopisu na členy ČFK, ve kterém
oznamuje svou rezignaci a její odůvodnění. (rezignace byla podána 30.
1.) VV žádosti vyhoví. VV k dopisu přiloží svoje vyjádření a své komentáře
k bodům, které je podle názoru VV třeba uvést na pravou míru.

Vyřizuje Jakub Šmerda

VV děkuje Jindřichovi Ziegelheimovi za jeho dlouholetou práci ve vedení
ČFK a přeje mu hodně úspěchů v další činnosti.

5. Vedení reprezentace Kendó

Vedoucí reprezentace Kendó Ondřej Dudáš tento týden oznámil svou
rezignaci. Vedení reprezentace tedy přechází na VV. VV i nadále počítá s
účastí reprezentace na ME 2023 a bude se snažit urychleně najít osobu
pro pozici týmového manažera, který by dokončil proces nominace členů
týmu a zajistil řádnou organizaci výjezdu ME. VV do budoucna počítá s
vypsáním výběrového řízení na nového vedoucího reprezentace.

Vyřizuje Lukáš Laibrt

VV děkuje Ondřejovi Dudášovi za jeho dlouhodobou práci ve vedení
reprezentace Kendó a přeje mu hodně úspěchů v další činnosti.
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6. Národní Pohár Kendó a Mistrovství České republiky v Kendó

Členové VV se seznámili s aktuálním stavem NP a MČR. VV prodiskutuje
možnosti změn ve VŘ tak, aby se soutěž mohla zlepšit a lépe tak sloužit
k rozvoji Kendó v ČR. VV bude dále urychleně řešit otázku MČR pro tento
rok a turnajů NP pro tento rok.

Vyřizuje Jakub Šmerda

7. Komise rozhodčích

ČFK od dubna minulého roku nemá KR, toto je potřeba urychleně vyřešit.
VV již má předjednané možné nové členy do KR, prodiskutuje s nimi jejich
vizi a plán činnosti a případně připraví jejich jmenování do KR a připraví
změny ve VŘ.

Vyřizuje Lukáš Laibrt a Tomáš Berger

8. Hospodaření

Členové VV se seznámili s aktuálním stavem hospodaření a vedení
evidence účetnictví a řešili návrhy na vyřešení problémů z minulých let.
Aktuální vedení hospodaření je v plně digitální formě v softwaru, kde jsou
všechny doklady a operace správně evidovány. V této formě se snižuje
riziko chyb na minimum. Cílem je mít hospodaření v absolutním pořádku
a nevystavovat se riziku problémů, které by mohly vyplynout z chyb ve
vedení hospodaření z minulých let, kdy se tento systém ještě nepoužíval.
VV řešil možnosti auditu hospodaření, kterou se rozhodl prozatím
pozdržet. Prvním krokem bude konzultace s profesionální účetní.

Vyřizuje Lukáš Laibrt

9. Vztah s ČUBU

VV chce obnovit komunikaci a vztahy s Českou unií bojových umění. VV
chce vyjasnit vztahy obou organizací po komunikační i finanční stránce.
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VV chce zjistit v jakém stavu je úrazové pojištění, které by mělo vyplývat
pro členy ČFK z členství v ČUBU a jak toto pojištění v praxi použít a
případně vytvořit pro tyto členy návod. VV chce prozkoumat možnosti
budoucí spolupráce.

Vyřizuje Lukáš Laibrt

10. Akce Pražský Pohár Tórua Gigy (TGC)

VV se seznámil s detaily pořádání akce TGC a diskutoval zodpovědnosti
ČFK a oddílů, které tuto akci pořádají. VV se v diskuzi s pražskými Kendó
oddíly a osobami, které byly do organizace zapojené, bude zabývat
budoucností této akce. Cílem je nastavit lepší organizaci a stanovit
odpovědnosti tak, aby se akce mohla do budoucna lépe rozvíjet.

Vyřizuje Tomáš Berger

11. Členové více federací

VV se seznámil s nevyřešeným úkolem po předchozím vedení. Je třeba
se domluvit, jak administrativně nakládat s osobami, které mají členství v
ČFK a zároveň jiné zahraniční federaci. Pro tyto členy je třeba vyřešit
evidenci, účast na zkouškách a soutěžích.

VV se k tomuto bodu vrátí na další schůzce.

12. Členové VIP/ čestní členové ČFK

Po předchozích vedeních bohužel neexistuje oficiální seznam čestných
členů ČFK. VV tento seznam stvoří a doloží k nim příslušné dokumenty o
jejich volbě nebo jmenování a následně tento seznam publikuje. VV se
domluví na způsobu placení jejich členských známek a jejich odměn.

Vyřizuje Tomáš Berger
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13. Úkoly administrativního charakteru

VV dle zákona vyřeší změny v obchodním rejstříku, informuje o změně
vedení EKF a FIK a další relevantní organizace, nastaví nové emailové
schránky, změní přehled členů VV na webových stránkách ČFK, vyřeší
způsob a technické prostředky interní komunikace. Noví členové ČFK
zašlou čestné prohlášení o souhlasu s výkonem svých funkcí ve VV
(potřeba ze zákona).

Vyřizují jednotliví členové VV

Přehled použitých zkratek:

ČFK - Česká federace Kendó
ČUBU - Česká unie bojových umění
EKF - Evropská federace Kendó (European Kendo Federation)
FIK - Mezinárodní federace Kendó (International Kendo Federation)
KR - Komise rozhodčích
MČR - mistrovství České republiky
NP - Národní pohár Kendó
TGC - Pražský pohár Kendó Tórua Gigy (Toru Giga Cup)
VV - Výkonný výbor ČFK
VH - Valná hromada
VR - Vedoucí reprezentace
VŘ - Vnitřní řád ČFK

Zapsal:

Tomáš Berger
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