
Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 13.12.2018 

 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 

Václav Drbal (2 hlasy jako zastupující za Ing. Jiřího Mayera), Ing. Markéta Kvapilová, Antonín Pittner, 

Ing. Olga Plachá, Ing. Klára Šálková, Ing. Vladimíra Pospíšilová, Ing. Petr Rydval, Mgr. Lenka Sekaninová, 

Ing. Jan Šíma, Ing. Zdeněk Studenec (příchod 9:55 odchod 15:36) 

Hosté: Mgr. Karina Divišová, Marek Holub, Jaroslav Hupka , Lucie Žulavská, Bc. Lumila Šedá, Bohuslav 

Rejnek  

Zastoupeni plnou mocí: Ing. Jiří Mayer – zastupující Václav Drbal, Ing. Josef Balaštík  – zastupující Ing. 

Petr Rydval, Ing. Radovan Šalek – zastupující Ing. Klára Šalková, MUDr. Zuzana Procházková – 

zastupující Ing. Vladimíra Pospíšilová 

Omluveni: Milan Vítek, Alekos Pejos 

 

9:45 Prezidentka ČJF Ing. Plachá zahájila Jednání Rady 

1. Ing. Olga Plachá   přednesla členům Rady ČJF program zasedání, který Rada ČJF jednohlasně schválila.

  

     Hlasování:    

Pro:  10   Proti:  0  Zdržel se: 0    

2. Informace o čerpání dotací za rok 2018 a výzvy 2019 - Ing. Olga Plachá informovala Radu ČJF o 

čerpání dotací MŠMT za rok 2018 a dále informovala o vyhlášených výzvách MŠMT pro rok 2019, 

konkrétně o změnách ve vypsaných dotačních titulech reprezentace a talent. Pracovníci sekretariátu, 

Ing. Plachá a Ing. Šalková pracují na zpracování žádostí o dotaci na rok 2019 ve struktuře požadované 

MŠMT. Konečný termín pro odevzdání je  21.12.2018. 

 

3. Rozpočet 2018 - Bc. Ludmila Šedá, členka ekonomické komise, předložila za ekonomickou komisi  

zpracované čerpání rozpočtu za rok 2018 v tabulkách, které byly přílohou materiálů pro radu. 

Obsahovaly celkový rozpočet – jeho náklady, výnosy a rozdíly včetně komentářů, dále čerpání rozpočtu 

soutěží a rezervy oblastí. 

Následovala krátká diskuze k některým materiálům ohledně čerpání rozpočtu 2018 :     

Dotaz na  čerpání soutěže - 18/216  kontrolní závody SCM – kde bylo  čerpání překročeno - bylo 

vysvětleno že náklady byly zvýšeny z důvodu hrazení nákladů na zahraničního trenéra a nákladů za 

ustájení koní účastníků ( členů SCM )     

Dotaz na položku - marketing 18/8 – z jakého důvodu jsou nevyčerpané položky -  bylo vysvětleno že 

nebyly vyráběny rozpočtované  bannery , které dodavatel poskytl v rámci smlouvy, příjem navíc od 

firmy Bechyně - 200.000,- Kč    

Dále pokračuje Bc. Šedá v prezentaci čerpání rozpočtu za rok 2018     

- rozpočty oblastí - předloženo čerpání oblastí     



- rezervy oblastí k 5.12.2018  

Oboje bez připomínek přítomných radních.    

Členové Rady ČJF přijali usnesení: Rada ČJF  schvaluje  rozpočet ČJF pro rok 2018. 

Příjmy celkem 36.607 tis. Kč, Výdaje celkem  38.227 tis Kč, deficitní rozpočet  1.620. tis Kč bude pokryt 

z rezerv minulých let. 

Hlasování:    

Pro:  11  Proti: 0  Zdržel se: 0   

  

Přestávka 10 minut   

 

4. Schválení výsledku hospodaření za rok 2017 – Ing. Plachá předkládá materiály se zpracovanými 

výsledky hospodaření za rok 2017. Pan Holub následně stručně přednáší zprávu KRK, která bude 

následně zpracovaná a odevzdaná na ČJF.     

Členové Rady ČJF přijali usnesení: Rada ČJF schvaluje výsledky hospodaření za rok 2017 s tím, že byla 

přednesena zpráva panem Markem Holubem  za rok 2017 a rada požaduje po VV naplnění doporučení 

ze zpráv KRK za rok 2016 a 2017 zejména v oblasti inventarizace majetku ČJF.     

   

Hlasování:    

Pro: 11     Proti: 0     Zdržel se: 0    

   

   

5. Příprava rozpočtu pro rok 2019 – stanovení finančního objemu na OPP a stanovení podílů oblastí 

z registrací a licencí -  Ing. Olga Plachá předává slovo Bc. Ludmile Šedé, která přednáší návrh na základě 

jakých pravidel stanovit pevnou příjmovou částku pro oblasti a to kalkulovat pouze s příspěvky za 

aktivní členy ČJF s licencí. Byl zrekapitulován postup od roku 2016, kdy byla stanovena pevná částka 

podílu jednotlivých oblastí na vybraných platbách z registrací subjektů a licencí. 

Ing. Zdeněk Studenec komentuje návrh s tím, že nemá problém se stávajícím postupem.  

Bylo dohodnuto, že na další zasedání Rady budou připraveny ekonomickou komisí návrhy, jak 

postupovat v roce 2019. Tyto materiály budou již schválené VV. 

Dále Bc. Ludmila Šedá otevírá diskuzi k projektům OPP. Ing. Zdeněk Studenec navrhuje zachovat pouze 

prioritní projekty a čerpání zbytku financí nechat v kompetenci dané oblasti. S tím, aby se projekty OPP 

zaměřili především na děti a mládež. Oblasti obdrží do konce ledna 2019 zpracované metodiky  pro 

vyúčtovaní projektů. Dále se diskutovalo o možnosti pořádání projektů napříč oblastmi – bude 

vypracovaná kalkulace na jednoho účastníka.  

Ke schválení byl přednesen návrh, aby povinná školení funkcionářů – refreshing - byla   pro účastníky 

zdarma. Všechny náklady budou hrazeny z rozpočtu centrály. Ekonomická komise připraví  metodiku 

pro úhradu nákladů s jasně danými limity a dopady na rozpočet ČJF. Tento bod byl přeložen k hlasování 

a následně odhlasován.    



Členové Rady ČJF přijali usnesení: Rada ČJF schvaluje návrh, aby povinné školení –refreshing 

- funkcionářů ČJF bylo pro účastníky  zdarma, náklady budou hrazeny z rozpočtu centrály ČJF.  

   

Hlasování:    

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0    

 

Dalším bodem k projednání bylo -  aby ZZVJ měla jednotnou cenu pro všechny oblasti. Pan Václav Drbal 

přednáší návrh, aby si oblasti ceny stanovovaly nadále samostatně. Prozatím se o tomto bodu 

nehlasovalo a zůstává beze změn, pouze se prodiskutoval a zůstal otevřený pro další jednání.   

 

Oběd 12,30 – 13,00   

6. Schválení Vnitřních směrnic ČJF na rok 2019 – Ing. Plachá předložila nově zpracované vnitřní 

směrnice:    

č.  1/2019 Podpisové záznamy osob, které jednají jménem ČJF    

č. 2/2019 Podpisové záznamy osob oprávněných k disponování s bankovními účty a pokladní 

hotovostí     

č. 3/2019 Podpisové záznamy osob odpovědných za účetní případy    

Členové Rady ČJF přijali usnesení: Rada ČJF schvaluje Všechny předložené směrnice : 1/2019, 2/2019, 

3/2019   

Hlasování:    

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0   

 

7. Hodnocení sportovní sezóny v roce 2018 – Pan Bohumil Rejnek zpracoval v písemné formě a 

následně přednesl všem zúčastněným. Zhodnotil Sportovní centra mládeže a předložil seznam 

schválených trenérů pro rok 2019. Shrnul informace z FEI ohledně kvalifikací na OH Tokio 2020. 

Olympijské hry mládeže 2022 a na závěr přednesl zprávy z jednotlivých sportovních komisí pro sezonu 

2018.  

Nikdo neměl dotazy ani připomínky     

Diskuze: Ing. Markéta  Kvapilová informovala  o změně pravidel FEI všestrannosti na rok 2019. V této 

souvislosti požaduje o zjištění termínů  a možnosti přihlášení na školení FEI pro zvyšování kvalifikace 

jednotlivých funkcionářů  (rozhodčí, stavitelé, techničtí delegáti, stewardi)  - zajistí sekretariát.   

Ing. Jan Šíma otevřel diskuzi o kategorizaci poníků a hobby závodů.  

  

8. Různé – Ing. Olga Plachá předložila chronologicky zpracované materiály ohledně vymáhání 

pohledávky za SCHČT.    

Ing. Markéta Kvapilová vznesla dotaz na pořádání KMK pro rok 2019 - proč nejsou vypsaná pro 

všestrannost. ČJF tuto akci nezastřešuje - sekretariát osloví  Chovatelský svaz a vznese dotaz.  



 

 

9. Diskuze    

Ing. Markéta Kvapilová vznáší dotaz na smlouvy o vyplacení příspěvku na akci – Ing. Ludmila Šedá dotaz 

zodpovídá s tím, že smlouva je vhodná k vyúčtování. 

Ing. Markéta Kvapilová vznáší dotaz ohledně příspěvku na pořádání galavečeru disciplíny všestrannosti 

a spřežení. Pro rok 2019 se předpokládá příspěvek stejně jako v roce 2018.   

p. Václav Drbal se dotazuje na poslední možný termín pořádání oblastní konference – dostává odpověď 

od Ing. Plaché, že nejzazší datum je  10.3.2019   

Ing. Markéta Kvapilová vznáší dotaz ohledně učebnic Galops, jejich distribuci a prodej – Ing. Olga Plachá 

na dotaz odpovídá s tím, že učebnice byly distribuovány na jezdecké závody Prague Playoffs a dále 

bude jejich propagace pro rok 2019 lépe zpracovaná. Ing. Jan Šíma navrhuje obnovit tisk učebnice 

jezdectví, která byla publikována nakladatelstvím Sága a vytvořena jako učební materiál pro SZŠ.  

 

Prezidentka Ing. Olga Plachá ukončila jednání Rady ČJF v 15,00 hod.   

 

 

Úkoly : 

1. Rada požaduje po VV naplnění doporučení ze zpráv KRK za rok 2016 a 2017 zejména v oblasti 

inventarizace majetku ČJF – zajistí sekretariát  

2. Zpracování podkladů pro OPP pro vyúčtování oblastí – zajistí ekonomická komise 

3. Zpracovat kalkulaci na osobu pro OPP napříč oblastmi - zajistí ekonomická komise 

4. Refreshing funkcionářů zdarma - ekonomická komise zpracuje metodiku pro čerpání, s jasně 

danými limity. 

5. Ing. Markéta Kvapilová požaduje o zjištění termínů školení funkcionářů mezinárodních závodů ve 

všestrannosti z důvodu změny pravidel FEI od roku 2019 – zajistí sekretariát 

6. Dotaz na pořádání KMK ve všestrannosti – zajistí sekretariát  

 

 

 

 

Zapsala : Helena Richterová 


