Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 31. 7.2018
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Václav Drbal, Jaroslav Grodl, Martin Hladík, Ing. Markéta Kvapilová, Ing. Jiří Mayer
Antonín Pittner, Ing. Olga Plachá, MUDr. Zuzana Procházková, Ing. Klára Šalková,
Hosté: Martin Blažek, Pavlína Bůžková, Marek Holub, Jaroslav Hupka, Bohumil Rejnek,
JUDr. Kateřina Říhová, JUDr. Petr Toman, Ing Jaroslav Kunzl

Omluveni: Ing. Josef Balaštík, Alekos Pejos, Mgr. Lenka Sekaninová, Ing. Jan Šíma

9:45 prezidentka ČJF Ing Plachá (OP) zahájila jednání Rady. Informovala o plné
moci jí udělené Ing. Balaštíkem k hlasování - volba náhradního člena VV
1. Doplnění programu jednání o následující body:
- Rozšíření rozsahu úpravy registračního a přestupního řádu (bod 5
Programu) dle návrhu Středočeské oblasti
Hlasování: 9/0/0
- Projednání pozastavení výkonu funkce hlavního komisaře ZZVJ Ing.
Mentlíkové dle návrhu Plzeňské oblasti
Hlasování: 9/0/0
2. Schválení programu jednání
Návrh schválen
Hlasování: 9/0/0

3. OP seznámila Radu s procesem zpracování účetní závěrky za rok 2017.
Zdůraznila, že v souvislosti se zpracováním účetní závěrky, docházelo k revizi
celého procesu účtování během roku 2017 i roku 2018. Zmínila se i o úzké
nezbytné spolupráci s dodavatelem účetního systému Xaverius pro dokončení
návazností mezi JIS a účetnictvím. V rámci tohoto bodu podal předseda KRK
informaci o kontrole zpracování vyúčtování dotací MŠMT, kde konstatoval
významný posun v kvalitě zpracování. OP objasnila relativně vysoký stav
pohledávek k 31. 12. 2018, které byly způsobeny především stále
neuhrazenou fakturou SCHČT a již v začátku roku uhrazenou fakturou jednoho
z pořadatelů mezinárodních závodů v ČR.
Ing. Kvapilová vyjádřila poděkování pí Ing. Plaché za práci odvedenou při
zpracování závěrky. Pan Hladík podmiňuje schválení účetní závěrky
dořešením, ze strany VV, zprávy KRK o hospodaření spolku v roce 2016 a
zprávou KRK o hospodaření spolku v roce 2017. Pan Holub deklaroval
stanovisko KRK ve věci připomínek k účetní závěrce za rok 2016 s tím, že
neovlivňují výsledky účetní závěrky za rok 2017

Rada bere na vědomí sestavení účetní závěrky za rok 2017 s výsledkem
ztráta 152 tis Kč a odevzdání daňového přiznání v řádném termínu k 30.6
2018, příslušnému FÚ bylo předáno 2. 7. 2018.
Hlasování: 9/0/0
4. OP informovala o sumarizaci platných rozhodnutí orgánů ČJF majících dopad
na sestavování rozpočtu pro rok 2018, konstatovala, že řada z nich může být
již překonaná a mohou být revokována.
Rada navrhuje VV sestavení ekonomické komise s hlavním cílem revize
stávajících platných dokumentů majících dopad na tvorbu rozpočtu.
Hlasování: 9/0/0
Rada navrhuje pro členy ekonomické komise zajistit přístup do účetního
systému Xaverius.
Jednotlivé OV navrhnou kandidáty do ekonomické komise prostřednictvím
sekretariátu.
Rada potvrzuje, že v případě překročení vyúčtování akcí dle platné metodiky
OPP, je nutné doložit rozhodnutí příslušného OV o způsobu pokrytí pro
správné zaúčtování.
5. Rada byla seznámena s aktuálním návrhem rozpočtu na rok 2018 zahrnujícím
mj.:
- Zapracování per-rollam schváleného návrhu na výdaje na WEG ve výši
950 tis Kč a limitu deficitu 350 tis Kč
- dílčí úpravy jednotlivých položek rozpočtu především v kapitole
reprezentace a soutěže reagující na aktuální vývoj čerpání
Rozpočet bude za účasti ekonomické komise upraven a předložen na příštím
zasedání Rady včetně informace o čerpání za období 01-07/2018 a zprávy
ekonomické komise k navrhovaným změnám oproti provizornímu rozpočtu na rok
2018.
6. Rada projednala podnět OV Plzeňského kraje ve věci pozastavení výkonu
činnosti hlavního komisaře ZZVJ Ing. Mentlíkové, včetně vysvětlení JUDr.
Říhové. Rada vyjádřila zásadní nesouhlas s postupem VV ve věci odvolání
ing.Mentlíkové z pozice hlavního i běžného komisaře ZZJV. Bylo
konstatováno,že ing.Mentlíková nebyla v této věci vůbec oslovena, ani
požádána o podání vysvětlení, a že v okamžiku rozhodování neměl VV
stanovisko OV Plzeňské oblasti,které následně bylo v přímém rozporu s
rozhodnutím VV/. Jestliže VV jmenuje komisaře na návrh oblastí,měl by také
požadovat stanovisko oblasti před tím,než komisaře odvolá. Rada považuje
toto jednání za nepřijatelné s tím,že se jedná o nebezpečný precedens v rámci
demokratických principů,ke kterým se ČJF oprávněně hlásí.
Rada dopručila VV znovu projednání případu a dořešení dle stanoviska OV
Plzeňské oblasti.

7. Rada schvaluje s účinností od 1. 8. 2018 návrh dílčí úpravy Disciplinárního
řádu (DŘ) týkající se pravomoci VV rozhodnout o zkrácení lhůty pro opětovné
přijetí vyloučeného člena. Na základě kladného stanoviska VV, následně
příslušný OV rozhoduje o znovu přijetí člena.
Hlasování: 9/0/0
8. Rada schvaluje úpravu Registračního a přestupního řádu v části možnosti
vícenásobného přestupu během kalendářního roku.
Ukládá dopracovat legislativní úpravu lhůt přestupů ve vztahu k MČR.
Hlasování: 9/0/0
9. Rada projednala předložené návrhy úprav Sazebníku s účinností od 1. 8. 2018
s těmito závěry:
Schvaluje poplatek za druhý a další přestup v průběhu kalendářního roku
ve výši 2 000 Kč
Hlasování: 6/2/1
- Schvaluje ostatní navržené změny v předložené podobě
Hlasování: 9/0/0
-

10. Viceprezident pro sport B. Rejnek informoval Radu o průběhu první část
sportovní sezony 2018, následně informoval o účasti českých reprezentantů na
WEG Tryon 2018 a výkonnostních cílech.
11. Volba člena Výkonného výboru – viceprezidenta pro ekonomiku, člena VV
Paní Ing. Plachá informovala o navržených kandidátech. Obě kandidátky
využily možnosti vystoupit před členy Rady.
a. V prvním kole tajné volby viceprezidenta pro ekonomiku bylo
odevzdáno celkem 9 hlasovacích lístků, z toho: 2 hlasy pro, 6 hlasů
proti, 1 se zdržel. Ing. Bůžková nebyla zvolena.
b. V prvním kole tajné volby člena VV bylo odevzdáno celkem 10
hlasovacích lístků (Ing. Plachá hlasuje na základě plné moci i za
nepřítomného Ing. Balaštíka), z toho 7 hlasů pro, 2 hlasy proti, jeden se
zdržel. Ing Šalková byla zvolena členkou VV. Paní Ing. Klára Šalková
se zvolením souhlasí.
12. GS informoval o podmínkách zadání výroby testovacího vzorku a následné min
15 kusové série časomír od fy ACE Design v celkovém objemu investice 1,016
mil Kč.
Rada navrhuje prověřit celkovou potřebu nabízených časomír vzhledem
k jejich typu a možnosti využití (OV sdělí sekretariátu), paralelně prověřit
možnost použití i pro závody všestrannosti a spřežení.
13. Rada odmítla podnět OV Královehradecké oblasti na svolání mimořádné
volební konference.
Hlasování: 0/8/1

14. Rada vzala na vědomí předložené zápisy z jednání KRK ze dne 15.5 a
24. 5. 2018 týkající se kontroly vyúčtování dotací MŠMT za rok 2017.

Zapsal: Ing.Jaroslav Kunzl, generální sekretář
Schválila: Ing. Olga Plachá, prezidentka

