Zápis z řádné Valné hromady
Česká Federace Aikidó z.s.
Tento dokument je zápisem z Valné hromady České Federace
Aikidó z.s, Na Topolce 10, 140 00 Praha 4, IČ 43003508
ze dne 16. září roku 2017
Valná hromada (dále jen „VH“) byla svolána v s souladu se stanovami České Federace aikidó z.s.
(dále jen „ČFAI“) na den 16. září roku 2017 v 17: 00 hod. do Restaurace u Zábranských na adrese
Křižíkova 89, Praha 8 Karlín .
Program VH:
1.

Zahájení Valné hromady ČFAI prezidentem organizace

2.

Prezence účastníků

3.

Zprávy Rady za minulý rok (zpráva prezidenta, pokladníka, sekretáře a technického komisaře)

4.

Mimořádná volba nového sekretáře do řádných voleb na uvolněné místo v Radě z důvodu
složení funkce sekretáře stávajícího.

5.

Diskuze a podněty pro sezónu 2017/2018

6.

Závěr

k bodu 1. Zahájení Valné hromady ČFAI prezidentem organizace
VH zahájil cca v 17 hod. 15 min. prezident ČFAI Pavel Munzar a přivítal všechny přítomné
a představil návrh programu VH, který byl prezentován již pozvánkou na VH a předal slovo
sekretáři ČFAI Aleši Kubelkovi k prezenci a ověření, zda je VH usnášeníschopná.
k bodu 2. Prezence účastníků
Na základě sečtení podpisů na prezenční listině konstatoval sekretář ČFAI, že na VH je přítomno
19 zástupců z 30 klubů ČFAI disponujících 34 hlasy. Následně konstatoval, že VH je
usnášeníschopná a je možné přistoupit k dalším bodům jednání.
k bodu 3. Zprávy Rady za minulý rok (zpráva prezidenta, pokladníka, sekretáře a prezidenta
technické komise).
a) Zpráva prezidenta ČFAI Pavla Munzara
Byla přednesena zpráva prezidenta ČFAI, která shrnula činnost organizace za uplynulou sezónu
2016/2017.
Následně bylo o zprávě hlasováno.

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 34
Proti návrhu bylo: 0 Zdrželo se: 0
Tato zpráva byla schválena 100% přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování. Zpráva tak byla jednomyslně přijata.
b) Zpráva sekretáře ČFAI Aleše Kubelky
Byla přednesena zpráva sekretáře ČFAI za uplynulou sezónu 2016/2017. Sekretář připojil statistiku
členů ČFAI 2016/2017, z nichž bylo 440 dospělých, 473 dětí a 242 vydaných nových průkazů.
Následně bylo o zprávě hlasováno.
Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 34
Proti návrhu bylo: 0 Zdrželo se: 0
Tato zpráva byla schválena 100% přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování. Zpráva tak byla jednomyslně přijata.
c) Zpráva pokladníka ČFAI Lucie Arlethové
Byla přednesena zpráva pokladníka ČFAI o hospodaření za uplynulou sezónu 2016/2017. Zároveň
byla připojena i finanční rozvaha na následující sezónu 2017/2018.
Následně bylo o zprávě hlasováno.
Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 34
Proti návrhu bylo: 0 Zdrželo se: 0
Tato zpráva byla schválena 100% přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování. Zpráva tak byla jednomyslně přijata.
d) Zpráva Technického komisaře ČFAI René Novotného (příloha č. 1 tohoto zápisu)
Byla přednesena zpráva prezidenta technické komise ČFAI o technických záležitostech (například:
počty zkoušek a udělených technických stupňů, práce zkušebních komisařů, technická úroveň
ČFAI, počty trenérů a trenérských licencí) za uplynulou sezónu 2016/2017.
Následně bylo o zprávě hlasováno.
Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 34
Proti návrhu bylo: 0 Zdrželo se: 0
Tato zpráva byla schválena 100% přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování. Zpráva tak byla jednomyslně přijata.
k bodu 4. Mimořádná volba nového sekretáře do řádných voleb na uvolněné místo v Radě z
důvodu složení funkce sekretáře stávajícího.
Stávající sekretář ČFAI Aleš Kubelka požádal o uvolnění z funkce ke konci sezóny 2016/2017,
tj. před ukončením funkčního období. Prezident ČFAI navrhl na uvolněné místo kooptovat
na sezónu 2017/2018 Jana Mareše, který s tímto souhlasí. S tím, že příští rok proběhnou řádné
volby do rady ČFAI na další funkční období.
Následně bylo o tomto návrhu hlasováno.
Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 34
Proti návrhu bylo: 0 Zdrželo se: 0
Tento návrh byl schválen 100% přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování. Jan Mareš byl pro sezónu 2017/2018 jednomyslně kooptován na funkci sekretáře ČFAI.

k bodu 5. Diskuze a podněty pro sezónu 2017/2018.
a) Návrh Romana Stoklasy na zlevnění národních stupňů DAN
Roman Stoklasa navrhl snížení národních stupňů DAN na tuto úroveň: 1. dan 1000,-Kč, 2.dan
1500,-Kč, 3. dan 2000,-Kč, 4.dan 2500,-Kč.
Následně bylo o tomto návrhu hlasováno.
Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 1 Proti návrhu bylo: 33 Zdrželo se: 0
Tento návrh nebyl schválen a výše poplatků za národní technické stupně zůstává nezměněna.
b) Návrh Romana Stoklasy na dotování stupňů DAN AIKIKAI pro členy ČFAI
Z důvodu zvýšení zájmu členů o stupně dan AIKIKAI Roman Stoklasa navrhl dotování těchto
stupňů z rozpočtu ČFAI. Nejedná se o snížení ceny, protože ČFAI bude odvádět celou částku dle
pravidel stanovených Hombu Dojo. Navrhl dotaci pro 1. a 2. dan ve výši 5000,-YPN, 3. dan 8000,YPN, 4. dan 10000,-YPN.
Následně bylo o tomto návrhu hlasováno.
Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 16 Proti návrhu bylo: 8 Zdrželo se: 10
Tento návrh byl přijat a výše poplatků se změní a bude uvedena v technických předpisech
ke zkouškám AIKIKAI.
c) Návrh Romana Stoklasy na odstranění interních technických informací z webových stránek ČFAI
Roman Stoklasa přenesl návrh na odstranění technických interních informací (poplatky za zkoušky,
doporučené ceny za semináře) z webových stránek ČFAI a jejich převedení do informačního
systému, který je připravován.
Následně bylo o tomto návrhu hlasováno.
Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 19 Proti návrhu bylo: 5 Zdrželo se: 10
Tento návrh byl přijat a interní technické informace budou odstraněny z webových stránek ČFAI,
jakmile bude spuštěn nový informační systém ČFAI.
d) Návrh Vítka Kubelky na zavedení celoroční permanentky ČFAI
Vítek Kubelka přednesl návrh na zavedení „Celoroční permanentky na mezinárodní semináře
ČFAI“ s různými variantami. K návrhu byla dlouhá debata s možnými pozitivními i negativními
dopady pro ČFAI.
Následně bylo o tomto návrhu hlasováno.
Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 5 Proti návrhu bylo: 20 Zdrželo se: 9
Tento návrh nebyl schválen a permanentka nebude prozatím zavedena.
e) Návrh Davida Bradny na nový diplom pro národní stupně ČFAI
David Bradna předložil návrh na nový diplom pro národní stupně (nové grafické zpracování).
Následně bylo o tomto návrhu hlasováno.

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 34
Proti návrhu bylo: 0 Zdrželo se: 0
Tento návrh byl schválen 100% přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování. Návrh byl jednomyslně schválen a diplomy budou v určitém množství vytištěny a budou
k dispozici u prezidenta TK.
f) Návrh sekretáře ČFAI Jana Mareše na zřízení elektronické evidence členů
Jan Mareš předložil návrh na elektronickou evidenci členů a klubů ČFAI. Navrhl, aby v průběhu
nadcházející sezóny 2017/2018 byl pověřen činit postupné kroky k elektronické evidenci a zavedení
tzv. Informačního systému ČFAI a požádal o schválení souvisejících finančních nákladů. V průběhu
sezóny by mělo dojít k pilotnímu testování ve vybraných klubech a na následující VH bude
předložen návrh na plošné zavedení tohoto systému.
Následně bylo o tomto návrhu hlasováno.
Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 34
Proti návrhu bylo: 0 Zdrželo se: 0
Tento návrh byl schválen 100% přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování. Návrh byl jednomyslně schválen a Jan Mareš byl pověřen činit kroky k zavedení
Informačního systému ČFAI včetně souvisejících nákladů a na následující VH předložit zprávu
a návrh na plošné zavedení.
g) Návrh sekretáře ČFAI Jana Mareše na zřízení přihlášek členů ČFAI
Jan Mareš předložil návrh na zavedení Přihlášky člena ČFAI, kde bude uveden Souhlas
se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb. pro potřeby ČFAI. A dále
upozornil na blížící se změnu této oblasti v souvislosti s přijetím nařízení Evropské unie „Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů“ GDPR, která vstoupí v platnost 25. května 2018.
Následně bylo o tomto návrhu hlasováno.
Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 34
Proti návrhu bylo: 0 Zdrželo se: 0
Tento návrh byl schválen 100% přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování. Návrh byl jednomyslně schválen a Jan Mareš byl pověřen vypracovat přihlašovací
formulář, který schválí rada ČFAI, a bude vést tuto evidenci.
h) Návrh prezidenta ČFAI Pavla Munzara na podporu propagace ČFAI
ČFAI se stále potýká s problémem, kdy doplácí větší částky na mezinárodní semináře. Jednou
z možností je placená reklama na facebooku. Pavel Munzar předložil návrh na použití této placené
formy reklamy, která může přivést více lidí na semináře ČFAI.
Následně bylo o tomto návrhu hlasováno.
Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 34
Proti návrhu bylo: 0 Zdrželo se: 0
Tento návrh byl schválen 100% přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování. Návrh byl jednomyslně schválen, budou učiněny kroky v této oblasti.

ch) Návrh zástupce Krnova Bohusla Hlaváč na zvýšení členských poplatků pro sezonu 2017/2018
Bohuslav Hlaváč přednesl otázku, zda by nebylo vhodné jednat i o zvýšení členských příspěvků
na sezónu 2017/2018. K tomuto tématu byla i bohatá diskuze, v níž se většina přítomných vyjádřila,

že ve zvýšení nevidí problém a bylo by možné zvýšit členské příspěvky. Z technických důvodů není
však toto možné provést v již začaté sezóně 2017/2018.
Následně bylo hlasováno o návrhu, že se nebude na této VH projednávat změna výše členských
příspěvků pro sezónu 2017/2018 a bude připraven návrh na příští VH.
Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 34
Proti návrhu bylo: 0 Zdrželo se: 0
Tento návrh byl schválen 100% přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování. Návrh byl jednomyslně schválen a členské příspěvky zůstávají na stejné úrovni a dále,
že bude připraven návrh na změnu výše poplatků na následující VH.

k bodu 6. Závěr
Prezident ČFAI přistoupil k ukončení valné hromady ve 20:00 hodin, jelikož nikdo z přítomných
neměl již žádných dotazů ani připomínek.

Zápis vypracovali dne 21. září 2017:
Aleš Kubelka a Jan Mareš
Správnost schválil:
prezident ČFAI Pavel Munzar

Přílohy Zápisu VH :
Příloha č. 1

Závěrečná zpráva TK za sezonu 2016/2017
René Novotný - Technický komisař ČFAI






Změna technických předpisů KYU i DAN
Ustanovení Zkušebních komisařů ČFAI na zkoušky KYU s prolongací na 2 roky
ČFAI pořádá ve vlastní režii zkoušky na Dan Aikikai v plném rozsahu (do 4. danu)
Školení trenérů: 25.2.2017 v Praze- účast 37 osob
Judanša: 4.2.2017 v Brně- účast 26 osob

Plánované akce:
23.9.2017 Školení trenérů 3. třídy, zaměření na děti a mládež, Třebíč
Počet zkoušek za sezonu – 47
(z toho 8 DTS, z toho 3x stará sezona)
Srovnání celkového počtu zkoušek v období
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*při zkoušce na aikikai je národní stupeň udělován automaticky

Dětské Technické Stupně: Celkový počet zkoušek: 8
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Polsko
Předložilo 14 Zkušebních protokolů, za roky 2015,2016,2017. Nejstarší protokol je z 15.8.2015.
Udělování stupňů probíhá od 12. kyu. Ve všech případech chybí data narození. Prostřednictvím
Ondřeje Maliny předáno do kasy 7.900,- začátkem července 2017.

Postřehy pro zkušební komisaře




Občas se objeví přeskakování nižších technických stupňů (6,5)
Často chybí data narození (musí být uváděno u všech)
Není dodržování neprodlené zaslání protokolu (letos jsou v evidenci 3 staré protokoly)

Renda Novotný

TK ČFAI
Evidence
Stupně dan-Celkem evidováno 98 osob
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Zkušební komisaři ustanovení pro roky 2017, 2018
Mgr. Bradna David, Ph.D.
Ing. Kubelka Aleš
Ing. Malina Ondřej
Mgr. Mareš Jan
Munzar Pavel
Doc. Ph.D. Reguli Zdenko, Ph.D.
Stoklasa Roman
Ing. Švihla Martin, Ph.D.
Vaněk Bohumil
Šíp Michal
Technický komisař ČFAI
Mgr. Novotný René
Polsko
Rafal Obrzud
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Pardubice
České Budějovice
Praha – Karlín
Benešov
Hradec Králové
Brno
Trutnov
Praha – Vinohrady
Praha – Karlín
Praha - Hostivař

5. Dan Třebíč
4. Dan Rybnik
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