Schválený návrh 9/2011 dne 22.9.2011,
ve znění schválené změny Radou ČJF dne 24.9.2014

FOND POMOCI ČJF
I. Zřízení fondu
1. Česká jezdecká federace zřizuje Fond pomoci ČJF (dále jen „fond“).

II. Tvorba fondu
1. Fond je tvořen z 5% plánovaných podílových příjmů ČJF za licence koní.
2. Fond je součástí rozpočtu ČJF.
3. Skutečná výše fondu v Kč pro daný rok bude vytvořena na základě skutečně vybrané
částky za licence koní – podíl pro ČJF vybrané za předchozí rok, do 31.1. běžného
roku.
4. Prostředky tohoto fondu není možné převádět v rámci rozpočtu ČJF do jiných položek
rozpočtu bez souhlasu VV ČJF a Rady ČJF. Vždy lze převést pouze nevyčerpané částky
z minulých období.
5. Pro fond bude v účetnictví ČJF vytvořen zvláštní analytický účet v rámci účtového
rozvrhu. Maximální výše vytvořeného fondu je 500 000 Kč.
6. Vytvořené prostředky, které nebyly v daném roce z fondu vyčerpány, zůstávají ve
fondu pro čerpání v následujícím období. Prostředky do Fondu pomoci ČJF nad limit
uvedený ve čl. II. Odst. 5 nebudou převáděny.
III. Použití fondu
1. Finanční pomoc subjektům ČJF z fondu bude poskytnuta pouze na odstraňování
následků živelných pohrom.
IV. Poskytnutí pomoci z fondu
1. Finanční pomoc z prostředků fondu bude poskytována na základě písemných žádostí
jednotlivých subjektů ČJF podaných na sekretariát ČJF nejpozději do jednoho měsíce
od vzniku škody při živelné pohromě.
2. V žádosti musí být uveden popis vzniklé škody a příčiny vzniku škody.
3. Žádost musí být doložena: kopií hlášení pojistné události pojišťovně, případně
zápisem Policie ČR o způsobené škodě, popisem vzniklé škody a dále fakturami
dodavatelů vztahující se k odstranění následků škod, fotodokumentace škod apod.
4. Jednotlivé žádosti budou posuzovány Radou ČJF, která bude o přidělení prostředků
fondu rozhodovat na základě návrhu a doporučení VV ČJF.
5. Na poskytnutí pomoci z prostředků fondu není právní nárok.

6. Finanční pomoc bude přidělována na základě posouzení naléhavosti důvodů
uvedených v žádosti schvalovatelem – Radou ČJF.

V. Výše poskytované pomoci z fondu
1. Výše pomoci pro jeden subjekt ČJF a jednu škodu je navrhována ve výši do 50 %
z předložených faktur za práce již provedené, které tvoří přílohu žádosti a to
maximálně do výše 50 000,- Kč.
2. Při schválení přidělené pomoci bude uzavřena mezi ČJF a příslušným subjektem ČJF
písemná smlouva.
3. Ve smlouvě bude příjemce pomoci písemně vázán k účelu použití přidělených
finančních prostředků.
4. Přidělené finanční prostředky nebudou vypláceny na bankovní účet subjektu ČJF.
Subjektu ČJF budou hrazeny z fondu příslušné faktury za již provedené práce na
odstraňování vzniklých škod.
5. Splatnost pomoci na bankovní účet dodavatele prací pro subjekt ČJF za odstraněné
škody je do 30 dnů od podepsání smlouvy o poskytnutí pomoci z fondu.
VI. Kontrola čerpání fondu
1. V případě, že přidělené prostředky budou použity v rozporu s účelem než pro který
byly určeny ve smlouvě o poskytnutí pomoci, bude povinností subjektu ČJF tyto
peněžní prostředky vrátit v plné výši do fondu. Vrácení peněžních prostředků
subjektem ČJF se uskutečním nejpozději do konce třetího měsíce od projednání
zjištěného rozporu použití finančních prostředků s uzavřenou smlouvou VV ČJF a
Radou ČJF.
2. Na projednávání zápisu o kontrole čerpání prostředků z fondu Radou ČJF bude
povinně přítomen i zástupce, který je oprávněn za kontrolovaný subjekt ČJF jednat.
3. Subjektu ČJF bude písemně sděleno datum projednání zápisu o kontrole po ukončení
jednání Rady ČJF, jehož převzetí za subjekt ČJF stvrdí svým podpisem oprávněná
osoba k jednání za subjekt ČJF.
4. Nebude-li uvedená částka vrácena subjektem ČJF ve stanoveném termínu, nebude
danému subjektu ČJF obnovena licence ČJF pro následující období a to až do doby
úhrady tohoto dluhu.
5. Kontrolou použití prostředků z fondu v souladu se smlouvou o poskytnutí pomoci u
jednotlivých subjektů ČJF je pověřena Kontrolní a revizní komise ČJF (dále jen „KRK
ČJF“).
6. Členům KRK ČJF je příslušný subjekt ČJF povinen umožnit nahlížení do účetních
dokladů subjektu vztahujících se k čerpání přidělené finanční pomoci.
7. KRK ČJF sepíše o kontrole zápis, který předá VV ČJF a současně Radě ČJF k projednání.
Pozdější prokazatelně sdělené datum podle čl. VI. bod 3 projednání kontrolního
zápisu obou orgánů ČJF subjektu ČJF je datem rozhodným pro vrácení přidělených
prostředků do fondu dle čl. VI bod 1. tohoto dokumentu.

VII. Převoditelnost fondu
1. Nevyčerpané prostředky fondu v daném roce k 31.12. budou převedeny v souladu se
čl. II. bod 5. pro účely tohoto fondu pro čerpání do dalšího období.
2. Takto převedené částky budou soustředěny na zvláštním účtu v účetnictví ČJF,
středisko centrála ČJF.
VIII. Účinnost a přechodná ustanovení
1. Fond pomoci ČJF se zřizuje s účinností od 1.1.2012
2. Povinnost vytvoření skutečné výše fondu z příjmů předchozího roku podle čl. II bod 1.
rok 2011 , která je zakotvena v čl. II bod 3. se pro rok 2012 odkládá do 31.3.2012
3. Žádosti na čerpání z fondu se předkládají od 1.1.2012 s tím, že žádosti podané
v období od 1.1. 2012 do 31.3.2012 lze projednat orgány ČJF nejdříve po 1.4.2012
4. Účinnost splatnosti pomoci podle čl. V. bod 5. se odkládá od 1.1.2013.
5. Pro čerpání prostředků z fondu v průběhu roku 2012 se splatnost pomoci na účet
dodavatele prací pro subjekt ČJF zakotví operativně přímo do smlouvy o poskytnutí
pomoci.

Schváleno Radou ČJF
dne: 22.9.2011, resp. 24.9.2014

