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Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 02.06. 2015 
 
 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 

Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Nella Gottweisová, Ing. Markéta Kvapilová, Ing. Jiří Mayer 

(přítomen od 14.43), Ing. Olga Plachá, Alekos Pejos, Antonín Pittner, MUDr. Zuzana Procházková 

(přítomna do 14.35), Mgr. Lenka Sekaninová, Ing. Zdeněk Studenec, Ing. Radovan Šalek, Ing. Jan 

Šíma (přítomen do 15.30), Miloslav Vítek    

 

 

Hosté: Mgr. Karina Divišová, Marek Holub, Jaroslav Hupka, Ing. Eva Pařenicová, Bohumil Rejnek, 

JUDr. Kateřina Říhová,  JUDr. Petr Toman 

 

1. Rada ČJF jednohlasně schválila navržený program zasedání Rady ČJF. 

2. Rada ČJF projednala zápis z mimořádného zasedání Rady ČJF ze dne 22.04. 2015.  

3. Ing. O. Plachá informovala členy Rady ČJF o činnosti VV ČJF. 

Rada ČJF bere na vědomí informaci VV ČJF o administrativním zpracování účetnictví ČJF za 

rok 2015. 

4. Ing. E. Pařenicová předložila Radě ČJF návrh provizorního rozpočtu ČJF pro rok 2015. 

Rada ČJF bere na vědomí informaci, sdělenou Ing. E. Pařenicovou, že fiskální schodek rozpočtu 

je saldový, tedy ztrátový. Krytí ztráty bylo navrženo z rezerv vytvořených před několika lety. 

Někteří členové Rady ČJF vyjádřili svůj nesouhlas, aby byl schválen rozpočet, který je deficitní. 

P. M. Holub navrhnul, aby byl navržený provizorní rozpočet upraven na výdajové straně tak, 

aby byl vyrovnaný. Navrhovaná úprava spočívá ve změnách vynakládání finančních prostředků 

v řádku č. 59. 

Rada ČJF o podaném návrhu hlasovala a při svém zasedání dne 02.06. 2015 schválila návrh 

provizorního rozpočtu v předloženém stavu s výhradou, že řádek č. 59 předloženého návrhu 

provizorního rozpočtu, se upravuje na čerpání ve výši 40%. Návrh finálního Rozpočtu ČJF pro 

rok 2015 bude Radě ČJF Ing. E. Pařenicovou předložen ve lhůtě 3 měsíců. 

Rada ČJF podaný návrh schválila a to v poměru 12 pro a 2 proti (p. V. Drbal, p. A. Pejos). 

P. A. Pejos své zamítavé stanovisko zdůvodnil názorem, že čerpání finančních prostředků by 

mělo proběhnout pouze ve a do výši/e reálných příjmů ČJF, nikoliv výše. P. Drbal uvedl, že 

nesouhlasí z důvodu rozběhnuté sezony a možného ovlivnění disciplín 

5. Ing. E. Pařenicová předložila Radě ČJF účetní závěrku 2014, včetně veškerých povinných 

příloh, která byla podepsána, a tudíž schválena, bývalým vedením ČJF. 

Rada ČJF vzala na vědomí, Ing. E. Pařenicovou předloženou, účetní závěrku 2014, včetně 

povinných příloh, která byla podepsaná, a tudíž schválena, bývalým vedením ČJF. 

6. Rada ČJF bere na vědomí zprávu ze zasedání KRK ČJF, přednesenou předsedou KRK, p. M. 

Holubem. 

7. Mezi členy Rady ČJF započala diskuze ve věci úprav Stanov ČJF a jejich případných změn 

v návaznosti na nejen NOZ. V průběhu diskuze byly předneseny některé návrhy členů Rady 

ČJF, úprav stanov se týkající. Rada ČJF se shodla, že v započatém tématu je potřeba průběžně 

pokračovat a toto téma v průběhu času nadále řešit tak, aby byla nalezena co největší shoda a 

maximální spokojenost a efektivita daného dokumentu, dle komplexních potřeb ČJF.  

Ing. O. Plachá navrhla, aby diskuze o Stanovách byla rozšířena o diskuzi k samotnému 

organizačnímu uspořádání ČJF a informovala ostatní členy Rady ČJF o svém záměru na dalším 

zasedání Rady ČJF je seznámit s návrhem nového organizačního uspořádání ČJF. 
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Rada ČJF schvaluje: 

- zápis z předchozího, mimořádného, zasedání Rady ČJF, které se konalo dne 22.04. 2015 

- program zasedání Rady ČJF, konající se dne 02.06. 2015 

- návrh provizorního rozpočtu ČJF pro rok 2015 s výhradou, že řádek č. 59 předloženého návrhu 

provizorního rozpočtu, bude v této chvíli čerpán do výše 40%. Návrh finálního Rozpočtu ČJF pro 

rok 2015 bude Radě ČJF Ing. E. Pařenicovou předložen ve lhůtě 3 měsíců ode dne konání tohoto 

zasedání Rady ČJF. 

 

Rada ČJF bere na vědomí: 

- způsob administrativního zpracování účetnictví ČJF 

 

Usnesení Rady ČJF:  

- Rada ČJF bere na vědomí informaci, že fiskální schodek rozpočtu byl navrhován jako deficitní. 

- Rada ČJF se usnesla na schválení návrhu provizorního rozpočtu ČJF pro rok 2015 s výhradou, že 

řádek č. 59 navrhovaného provizorního rozpočtu ČJF pro rok 2015 se upravuje na 40%.  

- Rada ČJF se usnesla, že návrh finálního rozpočtu ČJF pro rok 2015, musí být Ing. E. Pařenicovou, 

1. viceprezident ČJF pro ekonomiku, Radě ČJF předložen nejpozději do 3 měsíců ode dne konání 

tohoto zasedání Rady ČJF.  

- Rada ČJF bere na vědomí účetní závěrku roku 2014, včetně všech povinných příloh, která byla 

podepsána, a tudíž schválena, bývalým vedením ČJF. 

- Rada ČJF bere na vědomí zprávu ze zasedání KRK ze dne 13.05. 2015.  

 


