Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI konané 6.7. 2016
v prostorech restaurace „U Zábranských“ od 14:00 hodin.
Zasedání Valné hromady (VH) se zúčastnilo celkem 17 řádných členů z celkového počtu 26.
V úvodu jednání prezident Spolku ČFAI Pavel Munzar navrhl, aby byl program VH
následující:
1. Prezence účastníků
2. Zprávy Rady za minulý rok
3. Diskuze a podněty pro sezónu 2016/2017
4. Rozhodnutí o výši členských příspěvků pro sezónu 2016/2017
5. Závěr
Prezident ČFAI seznámil všechny s počtem přítomných osob a ověřil správnost a úplnost
listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu. Přítomno: 17 zástupců řádných členů
Spolku (klubů). VH je usnášeníschopná.
Bod 2 : Zprávy Rady organizace o činnosti za minulý rok
Prezident ČFAI
Byla přednesená zpráva prezidenta ČFAI, která shrnula činnost organizace za uplynulé
období školního roku 2015/2016.
Sekretář
- statistika v počtech členů ČFAI 2015/2016
447 dospělých, 339 dětí a 268 vydaných nových průkazů
- potřeba zhotovení nových průkazů
- ukončení činnosti Filipa Matznera s ohledem na vedení stránek organizace
Pokladník
Vyúčtování za období od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016:
Náklady administrativa (vč. webu): 20 536,45 Kč
Náklady Reprezentace Prezident: 4 334,40 Kč (+ 10 000 Kč vyplaceno už v sezóně
2014/2015)
Náklady Aikikai: 38 457,92 Kč (10/2016: 20 060 Kč + 06/2015)
Příjmy ze zkoušek Aikikai: 22 740 Kč (10/2016) + 15 750 Kč (06/2016)
Členské příspěvky + průkazy: 188 081,25 Kč
Příjem zkoušky národní: 35 600 Kč (z toho TK 28 500 Kč v hotovosti – asi zkoušky)
Celkem semináře: - 60 532,5 Kč

Jednotlivé semináře:
Roche léto: - 37 674,5 Kč, Gouttard podzim: - 18 265 Kč, Noel podzim: + 5 578 Kč, Školení
trenérů: - 7 500 Kč, Stenudd: - 3 123 Kč, Judansha: - 1 000 Kč, Gouttard zima: - 11 360 Kč,
Roche zima: + 10 615 Kč, Nevelius: + 180 Kč, Noel léto: + 2 017 Kč
Stav účtu: 273 196,45 Kč, Stav hotovosti: 16 990 Kč + 605 Eur
Provedené akce:
- Založen nový účet ve FIO bance v Kč i EUR bez bankovních poplatků, což přinese úsporu
cca 4000 Kč/ rok.
- Sepsána interní směrnice k popisu činnosti pokladníka a vedení účetnictví.
- Zaveden řádný systém zpracování účetnictví včetně výstupů (závěrky, přiznání,…) za
spolupráce s externí účetní s náklady cca 5000 Kč/ rok, nicméně s kvalitními podklady pro
případné kontroly a jasnější evidencí.
- Ceny za zkoušky aikikai narovnány v návaznosti na náklady s tím spojené na ceny určené
Honbu dójo (doposud ČFAI na zkouškách vždy prodělávala a dotovala je), ceny za národní
stupně doporučuji zvýšit na ½ cen aikikai v návaznosti na administrativu s tím spojenou.
- Letos daleko více dotované ceny na semináře a výrazné slevy pro studenty a přespolní
účastníky. Cílem je přimět mladé lidi k větší návštěvnosti a ulevit z nákladů přespolním
účastníkům semináře.
Pro příští rok:
- Je bezpodmínečně nutné dodávat veškeré účetní podklady co nejdříve (nelze dodávat v roce
2016 účetní doklady za rok 2014). S tím souvisí i nutnost zasílat do spuštění evidenční listy a
zkušební protokoly nejen sekretáři a zkušebnímu komisaři, ale i pokladníkovi (bez prodlevy),
jelikož tyto slouží jako účetní doklady! S novým webem tato povinnost pravděpodobně
odpadne, jelikož by mělo dojít k centralizované evidenci členů a zkoušek.
- Nákup nových průkazů ČFAI – 1500 ks na období zhruba příštích 5 let s náklady 22 050 Kč
+DPH + poštovné.
- Připravuje se nový web ČFAI. Spolupráce se současným webmasterem bude ukončena a za
náklady takto ušetřené v příštích 3 letech bude připraven web nový, který bude kvalitativně
odpovídat vyšším nároků včetně funkčnosti a jazykové mutace do aj. Nový web je nezbytný
nejen z hlediska reprezentativnosti, ale bude obsahovat i další prostor pro efektivnější řízení
federace (evidence členů vč. technických stupňů a příspěvků, prostor pro hromadné rozesílání
e-mailů,…). Tento web by tak měl umožnit radě efektivněji řídit chod federace a ne jen vše
přeposílat za nutné součinnosti s webmasterem a zároveň by mělo jít o reprezentativní web
sloužící jako zdroj informací nejen členům federace, ale efektivně propagující federaci nejen
v ČR, ale i v zahraničí.
- Součástí nového webu je i vytvoření korporátní identity a s tím související potřeba změna
loga federace, jelikož doposud využívaný symbol je jednak pro nové stránky technicky
nepoužitelný a zároveň nepředstavuje logo jako takové a byl využit jako dočasný symbol pro
komunikaci např. s Honbu dojo. Návrhy loga zpracoval stejný grafik, který tvoří web, tak,
aby zapadly do koncepce webu, byly moderní a použitelné v různých obměnách a situacích např. na vizitkách, hlavičkovém papíře, odznacích, diplomech, formulářích, výšivkách atd.,
což bohužel kvalita současného symbolu technicky neumožňuje. Příprava těchto korporátních

podkladů je rovněž součástí projektu nového webu. K nefunkčnosti starého webu i loga také
promluví Martin Švihla.
- Vyšší náklady na reprezentaci spojené s pravděpodobným výjezdem zástupců ČFAI do
Japonska v sezóně 2016/2017.
- Radě přidělen mandát k podpoře klubů, které pořádají velké federační semináře s rozpočtem
do 50 000 Kč/rok.
- K zamyšlení na další rok zůstává spuštění dotačního programu pro všechny kluby federace
případně jednotlivce na akce související s rozvojem aikido v ČR (především na semináře, ale
přijde-li i jiný návrh, bude taktéž posouzen). Podmínkou dotace pak bude zejména řádné
zaevidování klubu (popř. jednotlivce) včetně kontaktních údajů, počtu členů, stupňů apod..
Dále žadatel o dotaci minimálně 1 měsíc před konáním akce zašle radě federace vyplněnou
žádost o dotaci a předběžný soupis očekávaných nákladů a příjmů včetně popisu projektu a
jeho cílů. Na základě tohoto by měl být návrh předběžně posouzen. Na všech propagačních
materiálech k akci pak musí být uveden odkaz na ČFAI včetně internetových stránek federace
a loga federace. Do 1 měsíce od konání akce zašle pořadatel akce konečné vyúčtování včetně
kopie veškerých účetních dokladů a krátkou zprávu o akci a fotografie z ní ke zveřejnění. Na
základě takto zaslaných podkladů může rada proplatit až 50 % nákladů akce. Následně budou
finanční prostředky převedeny na účet daného klubu nebo jednotlivce jako dar, nebo na
základě vystavené faktury za služby.
- Zvýšené výdaje s ohledem na příjezd učitele z Honbu dojo pravděpodobně až na podzim
2017. Další info k tomuto bodu Martin Švihla.
Návrh rozpočtu pro sezónu 2016/2017:
Předpokládané příjmy + 250 000,- (vychází zdroj příjmy za sezónu 2015/2016 – členské p.,
průkazy, zkoušky)
Výdaje administrativa - 50 000,- (nové průkazky, web, …)
Náklady Reprezentace - 30 000,- (10 000 + výjezdy semináře Pavel + Japonsko)
Náklady Aikikai - 60 000,- (cena za zkoušky, poštovné, poplatky, další komunikace)
Semináře - 60 000,- (viz ztráta 2015/2016)
Dotace seminářových cen pro děti a studenty - 40 000,- (300 Kč x 8 seminářů x 15 lidí =
36 000,-; 20 lidí = 50 000,-)
Dotace přespávání v dójo - 20 000,- (120 Kč x 20 lidí x 8 seminářů)
Nepředvídané náklady - 20 000,- Rozpočet rady k podpoře organizace seminářů - 50 000.Celkem: - 80 000,Okruh možných výdajů pro 2017/2018: podpora vzdělávání – trenérské třídy 2 a 1,
rozšiřování federace – nová dójo, noví trenéři, snížení cen seminářů, podpora zahraničních
výjezdů, větší podpora mládeže a práce s mládeží
Technický komisař
Počet zkoušek za sezonu – 31 (z toho 8 DTS)
Počet udělených stupňů, srovnání s loňskou sezonou:
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Celkem evidováno 98 osob
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Následně nechal prezident ČFAI hlasovat o přijetí těchto zpráv. Hlasováno: schváleno 100 %
hlasů přítomných.
bod 3: Diskuze a podněty pro sezónu 2016/2017
Následně proběhla diskuze týkající se:
- možné dotační politiky Spolku – členové mají zaslat své podněty do konce roku 2016
- zpoplatnění národních zkoušek – Radě doporučeno zvýšení cen národních technických
stupňů 1-4 DAN (1. DAN: 1000,- Kč, 2. DAN: 2000,- Kč, 3. DAN: 3000,- Kč, 4.DAN:
4000,- Kč poměrem hlasů 27 pro, 6 proti) a u stupňů 5-8 DAN udělování těchto stupňů
zdarma (poměrem hlasů 23 pro, 10 proti);
- nového loga a webu Spolku – logem spolku byl vybrán návrh číslo 1 (s poměrem hlasů 25
pro 8 proti);
- očekávaného nárůstu nákladů pro sezónu 2016/2017 s ohledem na nový web, průkazy a
komunikaci s Japonskem;
- radě udělen mandát v rámci rozpočtu do výše 50 000,- Kč/rok (s poměrem hlasů 27 pro a 6
proti) poskytnout příspěvek klubům, které organizují velké semináře, k zajištění jejich lepšího
průběhu a pro další rozvoje klubů nebo jeho jednotlivců coby odměny za takto vykonávanou
práci.

bod 4: Rozhodnutí o výši členských příspěvků pro sezónu 2016/2017
Prezident ČFAI navrhl, aby členské příspěvky pro sezónu 2016/2017 zůstaly ve stejné výši
jako v sezóně 2015/2016 a nechal o návrhu hlasovat.
Hlasováno: schváleno 100 % hlasů přítomných.
bod 5: Závěr
Prezident ČFAI přistoupil k ukončení valné hromady, jelikož nikdo z přítomných neměl již
žádných dotazů ani připomínek v 16:30 hodin.
Přílohy: listina přítomných

