Zápis z jednání OV číslo 5OV ČJF 5/2011
-

Odvody ČJF, statistika za rok 2014
Příspěvky 2014
Hodnocení sezóny 2014
Pořadatelství OM 2015
Schůzka pořadatelů závodů (Opava)
Cvičitelský kurz 2015 (Albertovec)
Volební konference
Konference ČJF
Dotazy ke členství ČJF
Metodický postup pro úpravu Stanov dle nového Občanského zákoníku
Oblastní Zpravodaj

Zápis z jednání ze dne 27.10.2014

Frenštát pod Radhoštěm

Přítomni: R. Šalek, D. Hrnčíř, R. Bauer, Biolková I.,
Omluveni: J. Kincl, L. Vachutka, M. Ohnheiser
Zapsala: J. Měrková
Text

Zodpovídá/termín

1.

Statistika oblasti k 26.10.2014:
Členů: 2 244; z toho 837 do 18 let,
Jezdci s licencí: 905; z toho 178 do 18 let,
Lic.koní: 1138; z toho pony 68,
Subjetků: 190.
Za 1.Q, 2.Q a 3.Q 2014 odesláno na ČJF celkem 995 350,- Kč.

J. Měrková

2.

Byl schválen rozpočet na rok 2015. Návrh rozpočtu na rok 2015 je přílohou
tohoto zápisu.

3.

O výši příspěvků na podporu mezinárodních závodů v naší oblasti pro rok 2014
bude rozhodnuto až v měsíci listopadu, tj. na příštím jednání OV (dle financí).

J. Měrková/listopad

OV schválil příspěvky za umístění, dopravu, přípravu a reprezentaci na OM
a MČR. Celkem bylo/bude vyplaceno:
Za umístění na OM:
121 600,- Kč
Za reprezentaci na MČR:
52 500,- Kč
Příspěvek na dopravu na MČR: 65 044,- Kč
Za uspořádání OM:
148 000,- Kč
Za deky, medaile, šerpy OM:
70 109,- Kč
Všechny nárokované příspěvky budou vypláceny hromadně, a to na základě Smlouvy
o poskytnutí příspěvku (dále jen „Smlouva“), která bude zaslána všem dotčeným
subjektům.
Upozornění: Smlouvy budou uzavírány s jednotlivými subjekty, které jsou řádnými
členy ČJF, nikoliv s jednotlivci. Příspěvky budou tedy zasílány na účet jednotlivých
subjektů, které si provedou proúčtování mezi svými členy, kterých se příspěvky budou
týkat.

4.

OV rozhodl o podpoře finále stylšampionátu, které se konalo ve Zduchovicích. Dvěma
finalistům (Miloš Chlanda TJ Omega Sobotín a Kočí Lenka JK Minx Equestrian

Team) bude poskytnut příspěvek na dopravu ve výši 2 Kč/km/1 kůň.
5.

Byla projednána žádost Jarmily Měrkové a Vítězslava Hrůzka o jmenování
národním rozhodčím v disciplíně skoky. Jejich žádosti byly doloženy splněním
praxe. Žádosti byly schváleny a doporučeny pro vyřízení VV.

6.

Hodnocení sezóny 2014 - medailisté naší oblasti na MČR:
SKOKY
Ptýrov
Děti a junioři družstva

R. Bauer

3. místo: Dulavová Simona BAMBINO JK Valašsko
Kočí Lenka
PARIS
JK Minx Equestrian Team
Czyžová Renata QUATRNEI TJ Omega Sobotín
Davidová Dominika HARRY
TJ Slovan Frenštát p. R.
Martinice
Jednotlivci
1.místo: Hruška Jiří ARISTO Z JK Opava Kateřinky
Družstva
3.místo: Kincl Josef
ČIKI-ČIKI
Stáj Kincl
Henčl Marek
SAURON FITMIN JK Baník Ostrava
Hruška Jiří
ESPRI
JK Opava Kateřinky
Humplíková Vladislava BUENA UTOPIA JK Opava Kateřinky
Zduchovice
Pony
1.místo: Štěpán Filip
VŠESTRANNOST
Borová
Starší junioři
2. místo: Dudová Monika
Mladí jezdci
3. místo: Sapara Vladimír

BAM 2

Stáj Kincl

FEDER RADEGAST JK Loštice
RARÁŠEK 2 JK Loštice

Humpolec
Senioři
2. místo: Vrtek Lubomír
3. místo: Vrtek Antonín

DALLAS JK při SOUz. Horní Heřmanice
DAVOS JK při SOUz. Horní Heřmnaice

Panská Lícha
Družstva
2. místo: Vrtek Lubomír
Vrtek Antonín
Vereš Pavel

DIRÁNO JK při SOUz. Horní Heřmanice
DAVOS JK při SOUz. Horní Heřmanice
BATMAN JK při SOUz. Horní Heřmanice

VOLTIŽ
Albertovec
Kategorie Junior A
1.místo: Schőnwaldová Veronika TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm
Kategorie Junior skupiny
1.místo: TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm
REINING
Kozlovice
Reining Senior
2. místo: Gritzbachová Helena SL ENSTEIN DUN IT Paint Western Riding
3. místo: Bujnoch Tomáš SAULI JAY HAPPY Pavel Orel
Reining Junior
1. místo: Štíhel Marián SK WHIZCHIC Paint Western Riding
3. místo: Solanský Antonín TOPOED RONI FRECKLES JK Zubří
Reining Amater
2. místo: Gritzbachová Helena SL ENSTEIN DUN IT Paint Western Riding
Reining Mládež
1.místo: Lesniczáková Brenda IMA LIL PEPTO Paint Western Riding

Reining Družstva
2. místo: Štíhel Marián
SK WHIZCHIC Paint Western Riding
Kostera Jaroslav SK GUNSHINER Paint Western Riding
Korešová Tamara SAIOS SHININGHICKORY Paint Western Riding
Šálková Klára
SK HOLLYWHIZ Paint Western Riding
SPŘEŽENÍ
Pardubice
Jednospřeží
1.místo: Petřek Jaroslav LULLYMORE

JK Zubří

Dvojspřeží pony
3.místo: Fiala Ales JK Hřebčín HF
OV touto cestou blahopřeje všem medailistům a děkuje za vzornou
reprezentaci naší oblasti na MČR 2014.
7.

OV na základě podaných žádostí schválil pořadatele OM v jednotlivých
disciplínách pro rok 2015:
SKOKY
TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm
DREZURA
JK Dvůr Nové Zámky
VOLTIŽ
JK Chotěbuz
VŠESTRANNOST JK Loštice
REINING
Paint Western Riding Club Kozlovice
VYTRVALOST
JO Dubicko
SPŘEŽENÍ
Těšánky
Sportovně technické podmínky OM 2014 zůstávají v platnosti i pro rok 2015.

8.

Schůzka pořadatelů závodů a OM se uskuteční ve čtvrtek 20.11.2014
v Opavě v restauraci „Contakt Opava Kateřinky“ u cukrovaru od 17,00 hod.
Pozvánka všem pořadatelům bude odeslána e-mailem.
Jednání OV se uskuteční téhož dne po schůzce pořadatelů.

R. Bauer

9.

OV se tímto obrací na všechny manažery jednotlivých disciplín, aby zaslali
svoje návrhy na ocenění jezdců (3 z každé disciplíny) včetně účastníků ME,
MS a WEG na e-mail OV.

L. Vachutka

10.

OV žádá všechny subjekty naší oblasti, aby zasílaly návrhy na nominaci
nejlepšího koně roku 2014 na e-mail OV v termínu do 20.11.2014.

11.

OV podporuje aktivitu akreditovaného pracoviště MŠMT v Albertovci pro
zkoušky cvičitelů. V této souvislosti se obracíme na všechny případné
zájemce o kurz cvičitele, aby své přihlášky zasílali na e-mail:
perchticka@seznam.cz; paní Petra Balnarová, mobil 604 202 660. V případě
dostatečného počtu zájemců bude cvičitelský kurz probíhat jaro/podzim
roku 2015. Termín bude upřesněn podle počtu zájemců.

12.

OV se opětovně obrací na všechny členy, aby podali případné návrhy
o doplnění STANOV ČJF na e-mail OV. Stanovy jsou zveřejněny na webu
naší oblasti. Doposud byla zaslána 1 připomínka ke způsobu voleb.

13.

Volební konference naší oblasti proběhne dle platných Stanov ČJF (odkaz
www.cjf.cz) v březnu 2015. Termín bude upřesněn na následujícím jednání
OV, tj. 20.11.2014 v Opavě.

14.

Konference ČJF se uskuteční dne 6.5.2015 v Humpolci.

15.

Připomínáme, že jezdci jednotlivých disciplín, kteří splnili požadavky na
udělení výkonnostních odznaků, mají své žádosti včetně kariéry zaslat
sekretářce oblasti. Výkonnostní odznaky budou předány na Galavečeru naší
oblasti.

J. Měrková/listopad

16.

O uspořádání Galavečera naší oblasti se přihlásil pouze jediný zájemce Stáj

J. Kincl

Kincl. Přesný termín (12/2014) a místo konání bude projednáno na příštím
jednání OV.
17.

OV podává dotaz na ČJF k návrhu stanov ČJF:
První dotaz: „Kdo může být členem ČJF?“ Dle návrhu nových stanov je
individuální členství možné pouze přes členství v právnických osobách. V této
souvislosti žádáme o výklad článku 4.4.2. pro členství jednotlivce v ČJF
„doporučení jiné fyzické osoby, která provozuje živnost související
s jezdectvím a která je členem ČJF“.
Druhý dotaz : Osoby provozující živnost, které se staly členy ČJF, zda-li musí
mít zpracované stanovy (doposud dokládaly živnostenský list); v případě, že
musí mít také vypracované stanovy, jestli se jich také týká registrace podle
nového občanského zákoníku u rejstříkových soudů a změna stanov a názvu.

J. Měrková

18.

OV upozorňuje všechny subjekty, že je nutná úprava „Stanov“ dle nového
Občanského zákoníku – Zákon č. 89/2012 Sb., a postup při zápisu do
„Veřejného rejstříku“ u rejstříkových soudů (především krajské soudy) dle
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své
fungování upravit ve stanovách především podle svých potřeb. Své stanovy
jsou spolky povinny přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do tří let od
nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1.1.2017. Stanovy musí
být povinně uloženy v úplném znění v sídle spolku.

J. Měrková/M. Ohnheiser

Zápis do Veřejného rejstříku
Zákonem o veřejných rejstřících stanové údaje: obecně platí, že všechny
zapisované údaje musí být doloženy příslušnými listinami; níže jsou uvedeny
údaje, které nejčastěji budou přicházet v úvahu s uvedením příkladů listin,
které tyto skutečnosti mohou dokládat (přesný výčet údajů, které se o spolku
zapisují viz § 25 – obecné údaje, § 29 – doplňující údaje o spolku, zákona o
veřejných rejstřících)
- Název a sídlo (dokládáno stanovami + doložení právního důvodu
užívání prostor, které jsou uvedeny jako sídlo, tj. buď výpisem
z katastru nemovitostí, že se jedná o prostory ve vlastnictví spolku
nebo prohlášením ne starším 3 měsíce vlastníka takových prostor o
tom, že souhlasí s umístěním sídla – POZOR na takovém prohlášení
musí být podpis úředně ověřen, přičemž právní důvod užívání prostor
musí spolku svědčit po celou dobu, po kterou tyto prostory jsou
zapsány ve Veřejném rejstříku;
- Předmět činnosti (dokládáno stanovami);
- Právní forma (zde spolek, dokládáno stanovami);
- Den vzniku (dokládáno tzv. zakladatelským právním jednáním, tím
může být buď zápis z ustavující schůze nebo smlouva o založení
spolku uzavřená mezi zakladateli);
- Den zániku (dokládáno především rozhodnutím příslušného orgánu
spolku o jeho zrušení, až k němu dojde);
- Identifikační číslo (přidělí ho sám rejstříkový soud, tj. nedokládá se);
- Název statutárního orgánu, počet jeho členů, způsob, jak za spolek
jedná (dokládáno stanovami);
- Jméno a bydliště členů statutárního orgánu, den vzniku a zániku
funkce (dokládáno rozhodnutím příslušného orgánu o volbě např.
usnesením členské schůze, odstoupením z funkce apod. + třeba
doložit písemný souhlas těchto členů s tím, že souhlasí, aby byli
zapsáni ve spolkovém rejstříku; podpis na souhlasu opět úředně
ověřen);
- Pokud stanovy zřídí kontrolní komisi nebo rozhodčí komisi, pak se o
nich zapisují shodné údaje jako o orgánu statutárním;
- Údaj o zápisu statusu veřejné prospěšnosti dle ust. § 146 nového
Občanského zákoníku (dosud není přijata příslušná prováděcí právní
úprava);
- Předmět vedlejší hospodářské činnosti (zde patří případy, kdy má

-

nynější subjekt SK/TJ zřízeno živnostenské oprávnění, např.
hostinskou činnost, dokládáno příslušným oprávněním);
Název nejvyššího orgánu (dokládáno stanovami);
Údaje o pobočných spolcích (název, sídlo, IČ, rozsah jejich práv a
povinností podle stanov hlavního spolku, rozsah ručení za závazky
hlavního spolku; dokládáno stanovami hlavního spolku a rozhodnutím
o zřízení pobočného spolku).

Spolky se podle nové právní úpravy budou povinně zapisovat do Veřejného
rejstříku, který vedou příslušné rejstříkové soudy. Spolkový rejstřík vedou
rejstříkové soudy, což jsou krajské soudy a na území hlavního města Prahy se
jedná o Městský soud v Praze. Příslušný je ten rejstříkový soud, v jehož
obvodu má SK/TJ (spolek) své sídlo. Návrh na zápis podávají:
- v případě nově zakládaného spolku – všichni zakladatelé,
- v případě změny údajů existujícího spolku – tento spolek.
POZOR!!!! Pod který rejstříkový soud subjekt spadá, lze ověřit na
www.justice.cz zadáním identifikačního čísla – IČ v menu – „Veřejný rejstřík“
– hledej.
Poznámka k názvu:
Název spolku musí povinně obsahovat odkaz na svou právní formu, tedy
součástí názvu musí být slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí i
pouze zkratka „z.s.“
Příklad: Sportovní klub Měchenice, zapsaný spolek
Sportovní klub Měchenice, z.s.
TJ Horní Hukvaldy, spolek
Pokud název spolku obsahuje text „SK/TJ“ nebo „sportovní klub/tělovýchovná
jednota“ je třeba si uvědomit, že ve zvoleném tvaru (buď zkratka nebo celý
text) se stane zapsaným názvem ve veřejném rejstříku a bude pak třeba, aby
ho spolek v tomto tvaru vždy užíval. Nelze tedy nahodile střídat v názvu text
„sportovní klub“ a jindy „SK“.
V případě zkratky názvu, kterou stanovy připustí (např. Česká unie sportuČUS), je pak možné užívat i tuto zkratku, nikoliv při právních úkonech či jiném
úředním styku, tam musí být užíván celý název slovy.
Svůj název (v minimálním rozsahu přidání zkratky z.s.) musí spolky
přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do dvou let od nabytí nového
občanského zákoníku, tj. do 1.1.2016.
19.

Oblastní Zpravodaj (pokyny k vyplnění licencí a registrací na rok 2015) bude
vydán 12/2014.
Termín další schůze OV: 20.11.2014 Opava

J. Měrková, J. Kincl

