Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.11.2017
Přítomni (dle abecedního pořádku):

Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Martin Hladík, Ing. Markéta Kvapilová, Ing. Jiří Mayer,
Antonín Pittner, Ing. Olga Plachá, MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Lenka Sekaninová, Ing.
Zdeněk Studenec (odchod 15:20), Ing. Radovan Šalek, Ing. Jan Šíma
Hosté: Martin Blažek, Mgr. Karina Divišová, Marek Holub, Jaroslav Hupka, Ladislav Dub,
Bohumil Rejnek, JUDr. Kateřina Říhová, Ing. Gabriela Valeriánová, JUDr. Petr Toman
Nepřítomen: Alekos Pejos
10:00 Prezidentka ČJF Ing. Plachá zahájila Jednání Rady
1. Ing. Plachá přednesla členům Rady ČJF program jednání.
2. Členové Rady ČJF schválili program jednání.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Prezidentka ČJF a členové VV přednesli zprávu o činnosti VV od minulého zasedání Rady
Následovala krátká diskuze k některým zprávám:
-Informace o návrhu smlouvy s ACE Design s.r.o(podpora výsledkového servisu)na dobu
určitou tří let
Dotazy ke zprávě členky VV pro vzdělávání dr. Říhové:
- problematika zajištění školení stylových rozhodčích
- diskuse o zajištění školitelů instruktorů pro oblasti – souhlas s požadavkem od oblastí,
bude připraven návrh
- diskuse o využití metodiky trenérů z SCM pro vzdělávání i v klubech - je to v záměru
VV a navazuje to schválenou Koncepci rozvoje sportu
- diskuse o projektu Galops a jeho aktivace – prodloužení fáze odsouhlasení a
autorizace od Francouzské federace, je připraveno a po schválení bude spuštěno a
informována jezdecká i laická veřejnost.
Ing. Valeriánová představila Systém projektové podpory na rok 2018 na základě podnětů
z jednotlivých oblastí; diskutovalo se o počtu dní či možnosti ubytování. Nebudou limity
na akci, ale na účastníka, na den apod., budou dané uznatelné náklady.
Diskuse o smyslu podpory hobby závodů – nebyl jednotný názor
Diskuse o podpoře malých pořadatelů závodů – obecná shoda bude součástí projektů
V 11,35 – 11,45 přestávka
4. Viceprezident pro ekonomiku L. Dub předkládal rozsáhlou zprávu.
Diskuse o nízké naplněnosti výdajové stránky (47% rozpočtu) – L.Dub zdůvodňuje
neexistencí některých podkladů, jako evidence smluv, dohadných položek jako
předschválené podpory sportovních akcí, velké množství nezaúčtovaných, nebo
nepředaných dokladů pro opožděné zasílání od pořadatelů. Čerpání rozpočtu celkem
53,88%, primární rozpočet 47,19% kde čerpání rozpočtu z projektové podpory je pouze
31,48%, sekundární rozpočet 69,64%) – L.Dub vysvětluje, že vzhledem k chybějícímu
systému dohadných položek není možný průběžný náhled a porovnání plánovaných a

účtovaných výdajů včetně revize průběžného čerpání. Proto nejsou výstupy z programu
Xaverius konečné a pracuje se na korekcích a identifikaci případných chybějících
nákladů.
Diskuse na téma překročení čerpání rozpočtu mnoha účtů účetní osnovy – L.Dub
odůvodňuje chybným zaúčtováním dokladů, probíhají opravy.
Diskuse na téma příjmové stránky, kde vykazovaná čísla neodpovídají předložené
statistice členské základny – L.Dub zdůvodňuje nedořešeným importem vydaných faktur
z JIS.
Diskuse ke zprávě o hospodaření na téma příjmové stránky rozpočtů oblastí. Dohoda, že
budou respektovány částky rozpočtu schváleného radou (březen 2017). Tedy pevné
částky založené na příjmech z příspěvků a licencí za rok 2016.
Diskuse na téma přečerpání rozpočtu na JIS – Na základě informací od O. Plaché a M.
Blažka došlo k návrhu navýšení rozpočtu pro rok 2017 viz bod 8 tohoto zápisu. M. Blažek
přijal osobní odpovědnost za překročení rozpočtu a navrhl své odstoupení z funkce. S
ohledem na nutnost dokončení prací na JIS nebyl jeho návrh na rezignaci přijat.
Vyplynula nutnost analyzovat celý projekt na základě zadaných a faktu rovaných prací a
přípravy srovnání oproti původnímu zadání dle výběrového řízení, prací do konce roku a
plán na rok 2018
Někteří členové Rady vyjádřili spokojenost s průběhem zavedení a fungováním systému
JIS, který je všeobecně pozitivně přijímán, jak členy, jezdeckou veřejností, pořadateli i
tiskem. Zároveň ocenili práci, kterou na projektu odvedl p.Blažek.
V SMO i přes výši vynaložených nákladů, zavedením systému JIS nedošlo ke slibovanému
snížení administrativní zátěže sekretáře oblasti, naopak došlo ke zvýšení pracnosti a
oblast řeší zvýšení platu oblastního sekretáře.

5.

6.

7.
8.

13,20 - 13,45 přestávka
Následovala zpráva předsedy KRK M. Holuba
Diskuse na téma kontrol uzavřených období a průběžné kontroly evidence. KRK nemá
přístup do systému Xaverius. Cílem KRK je postupně kontrolní činnost přenést na
průběžnou kontrolu evidence ČJF.
Následovala zpráva předsedy DiK JUDr. Tomana
Diskuse na téma oprávněnosti disciplinárních orgánů zadávat si odborné posudky. Každý
disciplinární orgán si v případě potřeby může objednat odborný posudek, schvaluje VV.
Diskuse na téma závazného výkladu dokumentů ČJF (stanovy vs PJS). Závazný výklad
pravidel podává VV, který je jejich schvalovatelem včetně národních úprav v souladu se
Všeobecnými pravidly ČJF článek N1. Všeobecné podmínky
Radě byl předložen návrh STP na MČR 2018, Rada ČJF neměla k jejich znění žádných
zásadních připomínek
V návaznosti na diskusi ohledně JIS a přislíbení vypracování analýzy stavu p. Blažkem
hlasovala rada o usnesení:
Členové Rady ČJF přijali usnesení: Rada ČJF schvaluje navýšení rozpočtu roku 2017 pro
investici do software JIS, a to ve výši 1,581tis.Kč a zároveň ukládá VV ČJF vypracování
metodiky pro kontrolu řádného plnění rozpočtu, a to do 31.3.2018.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 3
Zdržel se: 1

Proti hlasovali: Ing. Šalek, Ing. Balaštík, Ing. Studenec. Zdrželi se: Ing. Kvapilová
9. Diskuze
Ing. Balaštík upozorňuje na rozdílné sazby poplatků za ZZVJ vybírané v oblastech,
navrhuje sjednocení
Ing. Šalek vysvětluje, že na SMO nechávají pořádání ZZVJ na pořadatelích a část poplatku
jde oblasti a část pořadateli
p. Hladík informuje, že oblast Praha při všech ZZVJ pořádá soustředění dle kapitoly I.
JSOPR a není tak nutné účastníkům účtovat poplatek pro pořadatele
Ing. Šíma podporuje zřízení vlastního akreditovaného střediska ČJF, o kterém ve své
zprávě informovala JUDr. Říhová. Dále, stejně jako p. Hladík v jiné části diskuze, navrhuje
napojení vzdělávání trenérů na práci v SCM. Stejně tak propojit školení rozhodčích
s dalšími akcemi ČJF a vypracovat nové metodiky. Dále upozorňuje na to, že často nejsou
dodržována pravidla viz MČR ve skákání dětí a juniorů - parkur stupně ZL s trojskokem.
V. Drbal upozorňuje na nedodržování pravidel na některých závodech. Dále požaduje
zrychlení přenosu informací z jednání VV na oblasti (zápisy a celková komunikace).
Upozorňuje také na významnou roli zpracovatele výsledků na závodech a tedy nutnost
jejich školení - na to reaguje Ing. Valeriánová, že oblasti budou mít možnost
z připravované projektové podpory na rok 2018 taková školení pořádat. V. Drbal dále
navrhuje, aby se sestavování rozpočtu na rok 2018 účastnili členové oblastních výborů
pro ekonomiku, pro zrychlení a větší transparentnost
10. Členové Rady ČJF přijali usnesení z diskuse: Veškeré účetní doklady a doklady mající vztah
k účetnictví jsou archivovány v centrálním sekretariátu ČJF. V souladu se směrnicí ČJF.
Doklady, které nejsou takto archivovány budou do 30.11.2017 na centrální sekretariát
předány.
Hlasování (již není přítomen Ing. Studenec):
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
15:55 Prezidentka ukončuje zasedání Rady ČJF s poděkováním za účast a konstruktivní
diskusi, která bude ku prospěchu rozvoje činnosti v ČJF.
Zapsala: Ing. Olga Plachá

