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Předneseno na konferenci ČJF – Nymburk  16.11.2016 

Dobrý den. Hned v úvodu mi dovolte, abych Vám vyjádřil obdiv  za  práci, kterou vykonáváte a 

snažíte se tím o fungování a rozvoj celé jezdecké federace.  Jelikož to tu  ještě nezaznělo, tak 

považuji za nutné Vám zde říci, že si velice vážíme Vaší práce, kterou vykonáváte zadarmo a ve 

svém volném čase. Za to vám náleží velké uznání a poděkování. 

Na minulé konferenci jsme byli zvoleni do kontrolní a revizní komise vámi, tedy delegáty.  O naší 

představě,  o stylu a způsobu fungování jsme detailně diskutovali a práci komise jsme tvořili na 

základě našich nejlepších představ, s  pokorou a odpovědností. Smyslem komise je dohlížet na 

dodržování pravidel, stanov a zákonů, s důrazem na kontrolu hospodaření.  Smyslem je být 

nápomocni fungování federace, garantovat členům rovný přístup a členské základně 

prostřednictvím konference a zejména Rady, poskytovat zpětnou vazbu. 

Jako federace procházíme změnou, změnou  v řízení a struktuře činnosti. Je to cesta nutná, 

obtížná, ale směřuje k přehlednější struktuře v budoucnu. Na této cestě doufám jsme, ale 

s největší pravděpodobností nebude jednoduchá. 

Naše komise se od minulé konference, tedy od května 2015 sešla poprvé 13.5.2015. Na tomto 

jednání jsme zahájili činnost v celém složení. Tedy já, Mgr. Divišová a Ing. Vojtek. Bohužel to bylo 

první, ale také poslední společné setkání v celém složení. Od této doby jsme řešili z podstatných 

věcí agendu jižní Moravy, vyúčtování komise reining a další provozní záležitosti.  Naši agendu tvoří 

zčásti samostatná kontrolní činnost, zčásti kontrola na základě podnětů jednotlivých členů. 

Pravidelně jsme se účastnili zasedání VV i Rady. V současné době probíhá  kontrola hospodaření, 

včetně kontroly dotací za rok 2015, která by měla být kompletně dokončena do konce roku.  

Co se nám nepovedlo: zejména sejít se v plném počtu, dále jsme měli v úmyslu navštívit všechny 

oblasti v místech jejich působení.  I tento záměr ještě není naplněn, většinu oblastí jsme v místě 

navštívili, ale ještě asi tři oblasti jsme nestihli, to napravíme. 

Jsem rád, že se nám podařilo navázat komunikaci se sekretáři oblastí, naši agendu provádět 

korektně, věcně a to na základě skutečností, bez přestřelek prostřednictvím webů a médií, jak se 

to někdy stává v jiných svazech. To by ale ničemu  nepomohlo, jen by to vnášelo emoce a jiné 

nežádoucí postoje. I za toto bych rád poděkoval vám členům, že jsme na korektní rovině jednání. 

Věcné diskuse jsou posunem k lepšímu. 

Zápisy z ukončených a doložených jednání jsou na webu ČJF a pravidelně s nimi seznamujeme jak 

VV tak i Radu. Zveřejněno bylo 6 konečných zpráv s 25 body. Předčítat tyto zprávy by bylo 

zbytečné. Na většinu závěrů reagoval výkonný výbor jako statutární orgán zpravidla tím, že učinil 

rozhodnutí vedoucí k nápravě. 

Za komisi si vedu  evidenci o naší činnosti. Zde tedy jen pár údajů. V roce 2015, tedy od května 

jsme se aktivně účastnili a jednali cca 31 dní, v roce 2016 jsme vykonávali činnost 32 dnů.  Do 

jednání nezapočítávám samostatnou práci při přípravách a zpracování podkladů. Jedná se jen o 

aktivní jednací dny (komise, VV, Rada, oblasti, kluby..)  
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Závěrem bych Vám všem rád poděkoval za práci, kterou děláte. Věřím, že jsme na cestě, která 

nese mnoho úskalí, každý problém můžeme překonat konstruktivní diskusí a tím se staneme 

silnou a moderní organizací, která bude příkladem pro jiné. 

Prvním krokem je společné vykročení za stanovami, jejichž projednání a věřím i schválení, je cílem 

dnešního jednání. 

Už jen závěrem vám chci říci, že revizní komise je zde pro Vás a je otevřena Vašim podnětům.   

Za KRK ČJF předložil Marek Holub 


