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Č.j.: DiK-2/2018

ZÁVAZNÝ VÝKLAD STANOV ČJF
Disciplinární komise České jezdecké federace ve složení JUDr. Petr Toman, LL.M., předseda, Mgr.
Michaela Tichá Madarová a JUDr. Čeněk Šrubař, v souladu s ust. 12.2.2 Stanov České jezdecké
federace podává následující závazný výklad ust. 10.2.1 a ust. 17.2.2. Stanov České jezdecké federace:

Schvalování rozpočtu oblasti na příslušný kalendářní rok
oblastním výborem dle ust. 17.2.2. Stanov České jezdecké federace
probíhá vždy v souladu s rozhodnutím Rady dle ust. 10.2.1 Stanov
České jezdecké federace a v jeho mezích.

Odůvodnění:
Dne 30. května 2018 byla Disciplinární komisi České jezdecké federace (dále jen „DiK“) doručena
prostřednictvím e-mailu žádost (dále jen „žádost“) generálního sekretáře ČJF o závazný výklad ust.
10.2.1 a ust. 17.2.2. Stanov České jezdecké federace (dále jen „ČJF“).
Součástí žádosti bylo sdělení Oblastního výboru Praha, na jehož základě byla žádost podána, znějící
takto: „Zástupci OV Praha rozporují s odvoláním na č. 17.2.2. Stanov ČJF zahrnutí položkových
rozpočtů jednotlivých oblastí (se kterými hospodaří OV) do centrálního rozpočtu (se kterým
hospodaří VV) a žádají, aby v centrálním rozpočtu byly příjmy oblastí z poplatků a licencí
vyjádřeny jednou nákladovou položkou. Odmítají schvalování oblastních rozpočtů Radou.“
DiK nejprve zkoumala, zda je oprávněna se žádostí zabývat. Dospěla k závěru, že dle ust. 12.2.2.
Stanov ČJF k tomu oprávněna je a je tedy oprávněna podat závazný výklad ust. 10.2.1 a ust. 17.2.2.
Stanov ČJF. Přistoupila tedy k posouzení věci a zaujala výše uvedený výklad Stanov ČJF.

ČJF je založena na hierarchickém postavení orgánů, které vykonávají její správu. Rozhodnutí
orgánů vyšších je závazné pro všechny orgány nižší. Nejvyšším orgánem je Konference ČJF (ust.
9.1. Stanov ČJF). V období mezi zasedáními Konference ČJF plní úkoly specifikované v ust. 10.2
Stanov ČJF Rada ČJF (ust. 10.1. Stanov ČJF). Z uvedeného vyplývá, že Rada ČJF je druhým
nejvyšším orgánem ČJF. To potvrzuje i ust. 10.7. Stanov ČJF, které zní: „Rozhodnutí rady v oblasti
její působnosti vymezené v ustanovení 10. 2 těchto stanov jsou závazná pro všechny orgány a
členy ČJF, s výjimkou konference.“
Schvalování rozpočtu ČJF pro příslušný účetní rok je ust. 10.2.1. Stanov ČJF svěřeno do působnosti
Rady ČJF. Dle ust. 17.2.2. Stanov ČJF je obdobná pravomoc („… schvalovat rozpočet oblasti na
příslušný kalendářní rok a vyhodnocovat jeho čerpání …“) zahrnuta i do působnosti oblastního
výboru ČJF. Z uvedeného však nelze učinit závěr, že pravomoc jednotlivých oblastních výborů ČJF
stanovit rozpočet, je nadřízena pravomoci Rady ČJF, popř. je jí postavena na roveň. Opak je
pravdou. S odkazem na výše citované ust. 10.7. Stanov ČJF jsou to oblastní výbory ČJF, které se
musí podřídit vůli Rady ČJF obsažené v rozhodnutí o rozpočtu ČJF na příslušný účetní rok.
Je výhradně na vůli Rady ČJF, aby stanovovala rozpočet ČJF na účetní rok, a to jak pro celou ČJF,
tak pro jednotlivé oblasti. Je povinností jednotlivých oblastí ČJF se takto stanovenému rozpočtu
podřídit a podle stanovených kritérií jej čerpat. V částech, kde ponechá Rada oblastem volnost při
použití majetku ČJF (například stanovením rámce jednotlivých kapitol rozpočtu), je to oblastní
výbor, který v souladu s ust. 17.2.2 rozhoduje, jak bude majetek ČJF, s nímž hospodaří oblasti,
v tomto rámci použit.
K tomuto výkladu dospěla DiK nejen s přihlédnutím k ust. 10.7 Stanov ČJF, ale také s přihlédnutím
k tomu, že je Rada ČJF (vyjma prezidenta) složena z předsedů jednotlivých oblastních výborů ČJF,
čímž je zajištěno, že při sestavování a schvalování rozpočtu ČJF jsou zohledněny i požadavky
jednotlivých oblastních výborů ČJF.
Závěrem lze doplnit, že výrok tohoto závazného výkladu shora je plně v souladu s bodem 2.3 Zásad
sestavování rozpočtu, čerpání a vyhodnocování rozpočtu, schválených Radou ČJF dne 6. 12. 2016
(viz http://www.cjf.cz/dokumenty/fineko/finance-a-ekonomika/).
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