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Zápis ze zasedání Rady ČJF 
 

 
Datum konání: 20. března 2019 
Místo konání:          aula areálu Strahov, Zátopkova, Praha 6 
Přítomni: Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, František Háva (odchod 14.15), Ing. 

Markéta Kvapilová, Ing. Jiří Mayer, Ing. Eva Mentlíková (příchod 
v 10.10). Ing. Eva Pařenicová, Ing. Olga Plachá, Alekos Pejos, Mgr. 
Lenka Sekaninová, Pavel Studnička, Ing. Klára Šálková, Eva 
Šimáčková      

 
Omluveni:  
Hosté:  Martin Blažek, Mgr. Karina Divišová, Mgr. Lenka Haderková, Marek 

Holub, Jaroslav Hupka, Ing. Jaroslav Kunzl, JUDr. Kateřina Anna 
Magnna (odchod 12.15), Ing. Vladimíra Pospíšilová (odchod 14.10), 
Bohumil Rejnek, Michal Slováček, Bc. Ludmila Šedá, Lucie Žulavská 

 
Zastoupeni plnou moci: Ing. Radovan Šalek – zastupující Ing. Klára Šalková 
Zahájení:     9.45 hodin 
Ukončení:    15.00 hodin 

___________________________________________________________________ 

 
Program jednání:  

1. Schválení programu jednání (materiál 1.1.)  
2. Čerpání rozpočtu roku 2018  (materiál 2.1., 2.2)  
3. Návrh příjmů pro oblasti na rok 2019 (materiál 3.1) 
4. Rezervy oblastí 2019 (materiál 4.1) 
5. Návrh rozpočtu na rok 2019 (materiál  
6. Oblastní projektová podpora rok 2019 (materiál 6.1 - 6.3)  
7. Zápisy z jednání KRK za rok 2018 (materiál 7.1 – 7.6) 
8. Diskuze 

________________________________________________________________________ 

  
AD 1)  Ing. Olga Plachá přednesla členům Rady ČJF program zasedání s následujícími 

           změnami: 

 

1.A)    Návrh A. Pejose o zařazení do programu zasedání projednání předložení návrhů  

           kandidátů do orgánů ČJF na Konferenci ČJF (prezident, členové DIK, členové KRK).         

           Hlasování: pro 11/ proti 0/ zdržel se 1 – doplnění programu schváleno.   

 

1.B)    K bodu 7 -  Zápisy z jednání KRK -materiály 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 byly již v minulosti  

           projednány Radou. Tyto zápisy byly znovu zaslány KRK členům Rady  

           Rada hlasovala, zda bude projednán zápis KRK – Kontrola hospodaření a účetnictví  

           2017 z 21.2.2019 (materiál č. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3)  

           Hlasování: pro 5/5/2  nepřijato – zápis KRK- Kontrola hospodaření a účetnictví  

           2017 nebude Radou projednán. 

           Pro: Kvapilová, Sekaninová, Studnička, Balaštík, Pejos 

           Proti: Šálková, Šimáčková, Mayer, Drbal, Pařenicová, 

           Zdržel se: Háva, Plachá 

Připomínka Ing. Pařenicové: zprávy KRK již byly na Radě již ústně nebo písemně  
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projednány a účetní závěrky odsouhlaseny.  

           Vyjádření předsedy KRK Marka Holuba: zpráva byla vytvořena a předána VV 21.2.  

            2019 a na jednání Rady předložena poprvé dnes. 

            Ing. Pařenicová upřesňuje, že zpráva za rok 2017 byla už projednána na Radě  

            13.12.2018 viz zápis bod 4 (kontrola ukončena 11.12.2018) 

            

1.C)      Bylo projednáno zařazení do programu zasedání projednání zápisu KRK ke kontrole  

             dotací z 5.11.2018 (materiál 7.5) 

            Hlasování:11/0/1 – doplnění programu schváleno.   

 

AD 2)   Čerpání rozpočtu roku 2018 

             

Bc. Šedá odprezentovala rozpočet 2018, zazněly výtky směrem k revizi položek ze strany 

oblastních sekretářů, kdy někteří včas nezkontrolovali položky. Vysvětlila jednotlivé kapitoly a 

rozdíly způsobené doúčtováváním na konci roku 2018. Došlo ke změně metodiky tvorby 

rozpočtových položek. 

Byl dotaz na společné náklady 450  tis. Kč – náklady na koordinační činnost sekretariátu 

uvedené v kapitole soutěže (dotaz Ing. Pařenicové), dotaz na kontrolní závody SCM - 

přečerpán rozpočet.  

Ing. Pařenicová vznesla metodickou připomínku na přefakturaci poplatků FEI, upozorňuje na 

výnosy, které by mohly být jako zisk.  

 

 

AD 3)   Návrh příjmů pro oblasti na rok 2019 

 

Finanční částky určené pro oblastí na r. 2019 jsou stanoveny na základě aktivity oblastí, tj. 

počtu aktivních členů v oblasti, tedy počtu uhrazených licencí junior a senior v roce 2018. Pro 

rok 2019 mají oblasti k dispozici finanční částku 5783 tis. Kč a dále finanční rezervu z roku 

2018 ve výši 3529 tis. Kč. Finanční prostředky oblastí pro rok 2019 jsou vyšší než v letech 

předcházejících. 

 

K financování juniorské základny (děti a junioři do 18-ti let) na oblastech byla uvolněna pro 

rok 2019 část dotace ČOV ve výši 4110 tis. Kč. (zůstatek dotace ČOV zůstává do roku 

2020). Jedná se o financování aktivit oblastí dle čl. II a III OPP. Pro každou oblast je určena 

základní částka 50 tis. Kč a dále dle počtu dětí a juniorů v oblasti Kč 2000,-/jezdce.  

Výdaje OPP čl. II a III budou hrazeny z centrálního rozpočtu. Každé akce pořádané 

jakoukoliv oblastí se mohou zúčastnit členové kterékoliv oblasti a budou hradit v případě 

doplatku stejné náklady. Rozpočet oblasti, která bude vykazovat vyšší aktivitu, může být 

navýšen a naopak oblasti, která aktivitu vykazovat nebude, bude rozpočet ponížen. Oblasti 

mohou akce pořádat i společně. Případné nevyčerpání přidělené částky dotace nepřechází 

do dalšího rolu jako rezerva oblasti. 

 

Oblasti vypracují a předají na sekretariát do 30.4.2019 své schválené rozpočty v členění 

běžných nákladů na provoz oblasti a dále akcí financovaných z oblastního rozpočtu dle 

kapitol OPP a samostatně předpoklad čerpání dle akcí hrazených z dotace ČOV. Vzor tvorby 

rozpočtu bude oblastem zaslán. 

 

Rada schvaluje celkovou částku Kč 5 783 400,- tis. pro čerpání v roce 2019 na 

oblastech s rozdělením v poměru dle počtu uhrazených licencí senior a junior v roce 

2018. 

Hlasování: 11/0/1 
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Přestávka od 11.00 do 11.15 hodin. 

 

Rada schvaluje navržené čerpání prostředků z ČOV ve výši 4.110.000 Kč podle 

předloženého návrhu na jednotlivé oblasti s tím, že oblasti vypracují rozpočty čerpání 

pro rok 2019, případně i pro rok 2020 a následně bude rozhodnuto o případné úpravě 

výše prostředků pro jednotlivé oblasti i celkově a to nejpozději k 30.9.2019. 

Hlasování:13/0/0 

 

AD 4)  Rezervy oblastí 2019 

 

Bc.Šedá informovala, že před dokončením uzávěrky za rok 2018 budou ještě zkontrolovány 

výše nevyčerpaných rezerv oblastí a v případě rozdílů budou rezervy upraveny.  Protože 

některé oblasti stabilně rezervy nečerpají a tak blokují finanční prostředky, bude se muset 

rozhodnout, jak postupovat v případě rezerv pro následující roky případně nastavit  limity 

výše rezerv.   

Ing. Pařenicová prezentovala svůj názor k rezervám, že by to mělo zůstávat na centrále, 

není příznivec toho, aby se rezervy vytvářely.Ing. Balaštík nesouhlasí s nulou, určitě nějaká 

částka rezervy by měla být.   

  

Nevyužité finanční prostředky oblastí k 31.12.2018 mohou oblasti čerpat, přičemž do 

30.6.2019 bude navržena nová metodika pro jejich čerpání.  

Hlasování: 10/1/2 

Proti - zdůvodnění Ing. Pařenicová:  má obavu z čerpání částky 3,5 mil. Kč z rezerv oblastí. 

 

Protinávrh: Nevyužité finanční prostředky oblastí k 31.12.2018 mohou oblasti čerpat 

maximálně do výše 40%. 

Hlasování : 2/8/3 – protinávrh nepřijat. 

            

         

AD 5) návrh rozpočtu na rok 2019 

 

Bc. Šedá vysvětlila jednotlivé dotační tituly a možnosti jejich čerpání v kapitolách rozpočtu. 

Dosud není schválena výše dotace TALENT z MŠMT, po schválení bude rozpočet upraven. 

 

1. Provoz ČJF – rozpočtován ve stejné výši jako v roce 2018 

2. Soutěže – MČR, seriály, mezinárodní závody v ČR 

3. Reprezentace - výše dotace 1900 tis., částka nepostačuje ke krytí výdajů, bude 

dopěna vlastními finančními prostředky 

4. Talentovaná mládež (SCM) – z dotace MŠMT (zatím výše neschválena) + vlastní 

prostředky  

5. OPP II a III z dotace ČOV pro oblasti – viz rozpočty oblastí 

6. Provoz oblastí – viz rozpočty oblastí 

7. Vzdělávání  

8. Marketing – možno max do výše 15% dotace Svaz 

9. Investice – schválení z roku 2018 nadstavba JIS vzdělávání + schválená dotace 

MŠMT trenažer pro voltiž z roku 2019 (úhrada ČJF ve výši min. 20% hodnoty 

investice) 

 

M. Kvapilová k investicím uvedla, že je zájem o nákup časomíry do krosu.  
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Ing. Plachá podala souhrnnou informaci o investicích do JIS, kdy bylo schváleno čerpání 

605.000,- Kč. V roce 2018 ale bylo čerpáno pouze 98.372,- Kč. Zbytek by měl být vyčerpán 

v průběhu roku 2019, kdy budou realizovány objednané práce z roku 2018. 

 

K. Šálková podala vysvětlení k soutěžím. E. Šimáčková měla připomínky k Národnímu 

poháru v drezuře a vznesla požadavek na zvýšení finanční dotace pro finále. M. Kvapilová 

měla připomínky ke všestrannosti a k spřežení. Podpora pořadatelů na všestrannost a 

spřežení je malá, je zapotřebí navýšit finanční částky. 

Zaznělo několik výhrad k cenám v soutěžích pro poníky. 

V. Drbal vyslovil názor, že nalezení klíče nemožné, od toho jsou odborné komise.  

 

Je otázka, jestli částka 504.000,- Kč do finančních výher by se neměla zrevidovat. 

 

Ing. Pařenicová vznesla návrhy na úspory – provoz sekretariátu, náklady na tiskovou mluvčí, 

PR agenturu, chybí příjmy z TV přenosů. 

Závěr z diskuze - 500 tisíc korun z  možných ušetřených prostředků dát do soutěží (ušetřit 

v kapitole provoz, PR, finanční výhry u pony) 

Problém s rozpočtováním vzdělávání, nebyly zapracovány podklady. 

 

Rada schvaluje předložený rozpočet jako provizorní rozpočet pro rok 2019. 

Hlasování: 12/1/0 

 

Přestávka od 14.10 hodin , poté přistoupeno k projednávání bodu 7. 

 

AD 6)  Oblastní projektová podpora rok 2019 

 

Tento bod byl projednáván s bodem 3) programu – návrh příjmů pro oblasti pro rok 2019. 

  

Upozornění na opravy v tabulkách – věk do 18 let (hradí se z dotace ČOV), změny trenér II. 

třídy doplnit „nebo“ instruktor, věk 21 snížený na 18, návrhy na doplnění V.Drbal. 

 

Rada schvaluje Jednotný systém projektování OPP 2019 (materiál 6.1, 6.2, 6.3). 

Hlasování: 13/0/0 

 

 

AD 7) Zápisy z jednání KRK za rok 2018 

 

Rada projednala zápis KRK o dotacích poskytnutých hl. m. Praha za období 2017 – 2018 

(materiál 7.5.)   

 

Rada vzala na vědomí zprávu KRK. 

Hlasování:12/0/0 

 

Dále byla ze strany Mgr. Haderkové podána informace o postupu k Výzvě z Magistrátu k 

vrácení části dotace, vysvětlila problematiku právního režimu dotací podle zákona č. 

250/2000 Sb. a úskalí zhoršené právní pozice příjemce dotace podle tohoto zákona ve 

vztahu k možnostem procesní obrany vůči kontrolním zjištěním oproti dotacím přidělovaným 

ze strany MŠMT podle zákona č. 218/2000 Sb. Ze strany Magistrátu došlo při kontrole 

k jinému hodnocení nezpůsobilých nákladů k proplacení, ačkoli byly ze strany úředníků 
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Magistrátu poskytovány jiné informace. Nyní probíhá s Magistrátem intenzivní jednání ve 

věci revize jejich kontrolních závěrů.  

Předseda KRK – M. Holub uvedl, že dlouhodobě upozorňovali na nedostatky, odpovědnost 

je na všech.  

V. Drbal konstatuje, že vyjádření M. Holuba nerozumí, že závěr zápisu KRK: “dotace jsou 

v souladu s dotačními tituly a řádně podloženy smluvní dokumentací. Vyúčtování je řádně 

doloženo účetními doklady a je dodržena jejich formální náplň“ je v rozporu s tím, co pan 

Holub říkal.   

 

Ing Plachá uvádí, že opatření byla přijata, a sekretariát už úkol, který byl přijat při 

projednávání zápisu ve VV plní.(archivace podkladů, žádostí a další dokumentace ke všem 

dotačním žádostem) 

 

AD 8)  Diskuze 

 

8.A) V době od 11.50 do 12.15 hodin byly projednávány změny v dokumentu Vzdělávání. 

JUDr. Magnna představila změny v dokumentu Vzdělávání a objasnila mechanismus 

spolupráce s odbornými komisemi při navrhování změn. 

V. Drbal otevřel diskuzi ke snížení věkové hranice jezdců na velkých koní na 11 let. 

Nesouhlasí s tím, aby jezdci na pony mohli jezdit v soutěžích na velkých koních. Dále byl 

projeven nesouhlas se vznikem specializace instruktora drezury.  

 

Rada žádá VV o revizi dokumentu Vzdělávání v části týkající se specializace 

instruktora drezury.  

Hlasování: 12/0/1 

 

Rada žádá VV o revizi dokumentu Vzdělávání v části ZZVJ ve vztahu ke snížení věku 

pro složení zkoušky na velkém koni v roce dosažení věku 11 let.  

Hlasování: 12/0/1 

 

          

8.B) Možnost on line přenosu z Konference. 

Hlasování:0/6/6 neschváleno 

 

8.C) Podnět Jihočeské oblasti k úpravě Jednacího a volebního řádu  Konference oblasti - 

zrušení možnosti volby aklamací změnu volby veřejnou na tajnou. Jihomoravská oblast 

navrhovala změnu stanovení klíče pro určení počtu delegátů na oblastní konferenci. 

 

Rada schválila přípravu návrhu změn Jednacího a volebního řádu Konference oblasti 

Hlasování: 12/0/0 

 

8.D) P. Studnička vznesl dotaz, zda DIK rozhodla o odpovědnosti za škodu vzniklou 

v důsledku nutnosti pořádat druhou oblastní konferenci. DIK ve věci disciplinárního deliktu 

(podání XX) nerozhodla o vině, druhé rozhodnutí DIK se netýkalo disciplinárního řízení, ale 

vyslovení neplatnosti rozhodnutí konference Severočeské oblasti ČJF. V těchto řízeních 

nebylo rozhodnuto o vině konkrétní osoby, ani o způsobené škodě a její náhradě.  

 

Předseda KRK – M. Holub měl připomínku, že škoda by se měla vymáhat a 

připomněl  možnost uplatnění škody ze strany ČJF u pojišťovny.  
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8.E) Na dotaz A.Pejose byl přednesen seznam dosud známých kandidátů na funkci 

prezidenta ČJF, DIK, KRK pro Konferenci ČJF (Benýšek, Plachá, Divišová, Holub).  

 

Jednání Rady ČJF ukončeno v 15.00 hodin. 

   
          
         Zapsala: Lenka Haderková 

 

 


