
Z Á P I S   
z jednání OV  ze dne 7. 2. 2018 

 
OV severomoravské oblasti na svém zasedání ve středu dne 7. 2. 2018, při použití systému 
konferenční hovor přes mobil (začátek v 19,00 hod.), rozhodoval o postupu oblasti ke skutečnostem 
uvedeným v zápisu Rady ČJF ze dne 31. 1. 2018. 
 
Připojeni: Klára Šálková, Radovan Šalek, Richard Bauer, Jan Kubrický, Martin Ohnheiser, Jarmila 
Měrková. 
Omluven: Zdeněk Žíla. 
 

A) JIS - po prostudování zprávy KRK (příloha tohoto zápisu), o kterou požádala členská základna 
prostřednictvím oblastní konference, žádáme výkonný výbor a Radu o zastavení projektu JIS a jeho 
zakonzervování s výjimkou úprav které jsou dány legislativou České republiky. Vytvoření komise          
(s vyloučením členů VV a Rady ČJF), která provede audit a navrhne další postup v pokračování 
projektu. Audit musí obsahovat zhodnocení prací k dnešnímu dni, detailní rozbor více prací, dále pak 
rozpočet pro pokračování včetně časového harmonogramu a nedílnou součástí musí být vyčíslení 
ročních operačních (provozních) nákladů. Bez jasného plánu projektu a schváleného rozpočtu 
nepokračovat ve vývoji. 
Žádáme o písemnou odpověď v co nejkratším možném termínu. Současně žádáme o zveřejnění 
zprávy KRK na stránkách ČJF v souladu s požadavkem, který přednesl předseda oblasti na celostátní 
konferenci v Nymburce. 
 

B) OPP - postoj Rady ČJF znemožnil provedení projektů, o které požádaly subjekty Severomoravské 
oblasti na rok 2018. OV tímto oznamuje, že nemůže garantovat zajištění finančních dotací pro  
subjekty. Z tohoto důvodu všechny podané projekty v rámci OPP na rok 2018 ruší. OV vypracuje 
projekty nové, které budou vycházet z přidělené částky dotace z centrálního rozpočtu ČJF a budou 
navazovat na tradici oblastní podpory sportu, která byla započata již v roce 2012. 
 

C) Zpráva KRK k hospodaření ČJF.   Z uvedené zprávy vyplývá, že účetnictví vykazuje značné 
nedostatky. OV apeluje na Radu a VV, aby urychleně řešila nastalou situaci a vynaložila veškerou 
snahu k nápravě a následně sdělila, jakým konkrétním způsobem budou odstraněny vykázané 
nedostatky. Současně OV navrhuje nový způsob vedení účetnictví ČJF, např. externí vedení účetnictví. 
Dovolujeme si upozornit, že tento stav by v případě jakékoliv kontroly ze strany kontrolních orgánů 
mohl způsobit závažné problémy v příjmu dotací a eventuální nebezpečí postihu osob vedení ČJF, 
tedy Rady a Výkonného výboru, jelikož do dnešního dne nikdo nereagoval na účetní závěrku (účetní 
výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát včetně příloh, které podávají informaci o celkovém 
hospodaření), a která by měla být, s odkazem na § 21a zákona o účetnictví, zveřejněna do 30 dnů od 
okamžiku, kdy byla schválena, nejpozději ale do konce následujícího kalendářního roku. Účetní 
závěrka za rok 2016 tak měla být zveřejněna nejpozději do konce roku 2017, a to i v případě, že by 
do té doby nebyla nejvyšším orgánem spolku schválena. Současně žádáme o zveřejnění zprávy KRK 
včetně výročních zpráv na stránkách ČJF.  
Poznámka: Novela zákona o účetnictví stanoví v přechodných ustanoveních také postup zveřejňování „starých“ 

účetních závěrek spolků a pobočných spolků (za předchozí 2 roky): 

• účetní závěrka za rok 2014 měla být zveřejněna již do 31. 3. 2016, 

• účetní závěrka za rok 2015 má být zveřejněna do 30. 11. 2017. 

Vyhotovená účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce) jsou povinnou přílohou 

podávaného přiznání k dani z příjmů.   

 

E)  Zveřejňování a podávání informací ČJF - opětovně, jak již bylo řečeno a schváleno na naší oblastní 

konferenci, žádáme o urychlené zveřejnění všech zápisu jednotlivých orgánu, odborných komisí 



včetně KRK a IT komise, které dosud nejsou na stránkách ČJF. Tento požadavek byl prezentován 

předsedou oblasti také na celostátní konferenci ČJF v Nymburce. 

 
D) Rozpočet 2018 - dle názoru OV rozpočet nereflektuje potřeby ČJF. Například zcela chybí částka na 
WEG 2018 (O problémech s přípravou jsme informovali prostřednictvím oblastní konference a také 
předseda oblasti informoval členskou základnu ČJF na celostátní konferenci v Nymburce). Dále 
neznáme pravidla rozpočtování a přidělování peněz oblastem (nejasné, neformulované).  Z našich 
dostupných záznamů, získaných z JIS vyplývá, že v naší oblasti bylo vybráno celkem cca 1 692 200,- 
Kč, z toho by mělo být přiděleno oblasti 846 100,- Kč (50 %) + 211 525,- Kč (25 %) na OPP, tedy 
celkem 1 057 625,- Kč. Žádáme tímto VV o určení pravidel rozpočtování a přidělování finančních 
prostředků jednotlivým oblastem . 
 

E) Žádost paní Videnková - OV projednal žádost paní A. Videnkové a podporuje účast voltižní skupiny 

na WEG 2018. OV žádá také o podporu členskou základnu Severomoravské oblasti. Považujeme 

situaci za vážnou, pokud disciplína musí sbírat peníze na účast WEG 2018 prostřednictvím veřejné 

sbírky a výjezd není součástí rozpočtu ČJF. 

 

F)  OPP 2018 žádost – OV tímto schválil podání  žádosti o pořízení elektronické časomíry „Gombard“ 

pro Severomoravskou oblast  z OPP, hrazené z centrálního rozpočtu ČJF, konkrétně z  Kapitoly X. 

Žádost je součástí tohoto zápisu. 

Elektronická časomíra bude sloužit pro měření času a zobrazení výsledků soutěžícího na všech 

závodech v Severomoravské oblasti.  Předpokládaná cena je 51 200,- Kč včetně DPH . 

Předpokládané použití na parkurových, reining a voltižních závodech  v roce 2018: 

17.03.2018 17.03.2018 180317H2 CSN Pohár žen 2018 

31.03.2018 31.03.2018 180331H1 CSN Přátelské závody - Sviadnov 

07.04.2018 08.04.2018 180407H2 CSN Jarní závody Opava 

13.04.2018 15.04.2018 180413H1 CSN Jarní závod ESC Olomouc 

14.04.2018 15.04.2018 180414H2 CSN Jarní skokové závody MERIDIAN 

21.04.2018 22.04.2018 180421H3 CSN Jarní přátelské závody Ostrava 

21.04.2018 22.04.2018 180421H1 CSN Dubnové závody na Hanáckém dvoře 

22.04.2018 22.04.2018 180422H1 CSN parkury 

28.04.2018 28.04.2018 180428H1 CSN Májová cena města Frenštátu p.R. 2018 

01.05.2018 01.05.2018 180501H3 CSN Skokové jezdecké závody 

     

05.05.2018 05.05.2018 180505H3 CSN květnové parkury 

05.05.2018 05.05.2018 180505H1 CSN Přátelské závody - Sviadnov 

08.05.2018 08.05.2018 180508H2 CSN-SŠP Májové závody Polkovice, Styl šampionát pony 

11.05.2018 13.05.2018 180511H1 CSN FORD CUP Opava 

16.05.2018 16.05.2018 180516H1 CSN-KMK KMK Opava 

18.05.2018 20.05.2018 180518H1 CSN-ČSP 54.ročník Velké ceny Ostravy - ČSP 

25.05.2018 27.05.2018 180525H1 CSN Cena města Olomouce 

26.05.2018 26.05.2018 180526H1 CSN Malá cena Ostravy 

     

01.06.2018 03.06.2018 180601H1 CSN-SŠV Červnové závody v Polkovicích 

02.06.2018 02.06.2018 180602H1 CSN Přátelské závody - Sviadnov 

09.06.2018 09.06.2018 180609H1 CSN Skokové závody 

15.06.2018 17.06.2018 180615H1 CSN NSP ČJF 2018, Styl šampionát 2018 



30.06.2018 30.06.2018 180630H1 CSN Přátelské závody - Sviadnov 

03.07.2018 04.07.2018 180703H1 CSN-KMK KMK Opava 

05.07.2018 05.07.2018 180705H1 CSN Cena Háje -skokové jezdecké závody 

     

07.07.2018 07.07.2018 180707H2 CSN letní závody 

12.07.2018 15.07.2018 180712H1 CSN-ČSP Velká Cena Olomouce - ČSP 

20.07.2018 22.07.2018 180720H1 CSN Cena Hanáckého dvora 

21.07.2018 21.07.2018 180721H2 CSN Velkopolomský pohár 2018 

28.07.2018 29.07.2018 180728H1 CSN Cena Radegasta 2018 

04.08.2018 05.08.2018 180804H1 CSN Malá cena Opavy 

10.08.2018 12.08.2018 180810H1 CSN-OM OM Severní Moravy 2018 

11.08.2018 11.08.2018 180811H3 CSN srpnové závody 

     

18.08.2018 18.08.2018 180818H2 CSN Jumping show Ostrava 

18.08.2018 19.08.2018 180818H1 CSN Srpnové závody v Polkovicích 

23.08.2018 26.08.2018 180823H1 CSN-ČSP Velká ceny Opavy - ČSP 

01.09.2018 01.09.2018 180901H1 CSN Přátelské závody - Sviadnov 

01.09.2018 02.09.2018 180901H3 CSN-OM 
Oblastní Mistrovství Severní Moravy v parkuru - pony, děti, junioři + otevřené 
soutěže 

07.09.2018 09.09.2018 180907H1 CSN Cena Olomouckého kraje 2018 

14.09.2018 16.09.2018 180914H2 CSN-ČSP Velká cena Frenštátu p.R. - ČSP 

22.09.2018 23.09.2018 180922H3 CSN Podzimní skokové závody MERIDIAN 

28.09.2018 28.09.2018 180928H1 CSN Podzimní cena Hanáckého dvora 

28.09.2018 30.09.2018 180928H2 CSN Memoriál Ericha Režnara Opava 

06.10.2018 06.10.2018 181006H2 CSN ponyliga 

06.10.2018 06.10.2018 181006H1 CSN Podzimní závody Opava 

12.10.2018 14.10.2018 181012H1 CSN Grand Prix Jana Kutěje 2018 

27.10.2018 27.10.2018 181027H1 CSN Svatomartinský pohár 2018 
 

Příloha: Zápis KRK o hospodaření ČJF za rok 2016 

Zapsala: Měrková Jarmila, sekretářka oblasti 

 

 


