Zápis z jednání
Rady ČJF
č. 2/2020
Den konání
Místo konání

18. srpna 2020
místnost č. 209 Spartakiádního stadionu na Strahově v Praze,
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
od: 10:00
do: 17:20

Čas
Přítomnost členů VV

Ing. Olga Plachá (OP)
Ing. Josef Balaštík (JB)
Václav Drbal (VD)
František Háva (FH)
Ing. Markéta Kvapilová
(MK)
Ing. Jiří Mayer (JM)

Ing. Eva Mentlíková (EM)
Ing. Eva Pařenicová (EP)
Alekos Pejos (AP)
Mgr. Lenka Sekaninová
(LS)
Pavel Studnička (PS)
Ing. Radovan Šalek (RŠ)
Eva Šimáčková (EŠ)
Přítomnost hostů
Martin Blažek (MB)
Mgr. Ondřej Novák (ON)
Bohumil Rejnek (BR)
Jiří Skřivan (JS)
Michal Slováček (MS)
Jiří Strejček (GS)
Ing. Klára Šalková (KŠ)
Bc. Ludmila Šedá (LŠ)
Jan Štván (JŠ)
Ing. Antonín Terber (AT)
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu

přítomna
Přítomen od 10:20
přítomen
omluven
přítomna
Přítomna Mgr.
Hanušová
přítomna
přítomna
Přítomen do 16:45
přítomna
přítomen
přítomen
omluvena
přítomen
přítomen do 12:00
přítomen
přítomen
přítomen od 10:20
přítomen
přítomna
přítomna
přítomen
omluven

Program jednání:
1.
Schválení programu Rady ČJF 18. 8. 2020 (příloha 1.1.1)
2.
Kontrola zápisu z Rady ČJF 26. 2. 2020 (příloha 2.1.1)

Přehled úkolů z 1. jednání Rady ČJF
bod

kdo

úkol

termín

5.

SMO

Dopracovat návrh na
zvýšení poplatků

18. 8.

1

splněno náhradní
termín
Ne
příští
jednání
Rady

Oblastní sekretáři
15.3.
Ano
provedou kontrolu
dokladů oblastí
7.
GS
GS pošle členům
29.2.
Ano
Rady ČJF informace
o investiční dotaci
MŠMT
8. Předsedové Potvrdit LŠ a GS
10.3.
Ano
oblastí
souhlas
s odměňováním OS
případně podat návrh
na drobnou úpravu
Čerpání rozpočtu 2019 (příloha 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5)
Účetní závěrka (příloha 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4)
Rezervy oblastí (příloha 5.1.1, 5.1.2)
Rozpočet 2020 (příloha 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7)
Informace o činnosti členů VV
Vzdělávání – Školení doping (příloha 7.1.1)
Vzdělávání – Čerpání SCM, SCP (příloha 7.2.1, 7.2.2)
Vzdělávání – Implementace e-learningu (příloha 7.3.1)
Vzdělávání – Komplexní metodika pro kurz stewardů
Vzdělávání – Revize a aktualizace celého systému vzdělávání
Legislativa – Kategorizace kolbišť
Legislativa – Kalendář závodů a dodržování termínů
Změna disciplinárního řádu (příloha 8.1.1, 8.1.2)
Volba člena VV pro PR (příloha 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3)
Informace o činnosti GS
Obecné informace o činnosti
Vrácení části dotace Magistrátu hl. m. Prahy (příloha 10.2.1)
Investiční dotace MŠMT 2020
Změny na sekretariátu
Zápisy z jednání, práce s úložištěm
Severomoravská oblast – Vytvoření pracovní skupiny pro přípravu, změny a
úpravy pravidel jezdeckého sportu (příloha 11.1.1)
Středočeská oblast – JIS – podpora investic
Různé
6.

3.
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8.
9.
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.
12.
13.

OS

Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Usnesení
č. 1/2/20

Schválení programu jednání (příloha 1.1.1)
EP navrhla doplnění programu o návrh člena pražské oblasti Stanislava
Hakra, aby se rada ČJF zabývala svoláním mimořádné Konference ČJF.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 3, Zdržel se:0.
EP dále navrhla podnět k projednání na finanční odměnu za vedení
žebříčků mimo JIS (drezurní pohár, národní pohár poníků).
Hlasování: Pro 9, Proti: 0, Zdržel se 1.
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hlasování
2.
Usnesení
č. 2/2/20
hlasování
3.
Usnesení
č. 3/2/20

hlasování
4.
Usnesení
č. 4/2/20
hlasování
5.
Usnesení
č.5/2/20

OP navrhla změnu pořadí projednání bodů jednání, kdy program jednání
bude zahájen projednáním návrhu na úpravu disciplinárního řádu a zprávou
předsedy DiK ČJF o probíhajících kauzách.
Hlasování o schválení změn v programu: Pro: 10, Proti 0, Zdržel se: 0.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Kontrola zápisu z Rady ČJF 26. 2. 2020 (příloha 2.1.1)
Proběhla kontrola úkolů ze zápisu z jednání Rady ČJF z 26. 2. 2020 a znění
zápisu bylo schváleno.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Čerpání rozpočtu 2019 (příloha 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5)
LŠ informovala o čerpání rozpočtu 2019. Výsledkem finančního čerpání
rozpočtu za rok 2019 oproti plánu je úspora 431 tis. Kč. Díky odpisům majetku
ve výši 2549 tis. Kč, odpisům nedobytné pohledávky za paní Šalamonovou ve
výši 1900 tis. Kč a odpisům ostatních nedobytných pohledávek ve výši 440 tis.
Kč, je hospodářským výsledkem ztráta ve výši 4960 tis. Kč.
Dotaz na přečerpání rozpočtu v položce sekretariátu 1200 tis. Kč – příčinou
byl chybně sestavený rozpočet ve mzdových nákladech a to ve výši odvodů
na sociální a zdravotní zajištění (bylo řešeno již na minulém jednání Rady).
Dotaz AP na výši nájemného za prostory Hošťálkové – nájemné včetně energií
činí 37 tis. Kč měsíčně.
Dotaz VD na přečerpané prostředky u komise spřežení – přečerpání
způsobeno neplánovaným nákupem notebooku k časomíře náhradou za
vyřazený.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Účetní závěrka (příloha 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4)
Rada ČJF bere na vědomí čerpání rozpočtu 2019 a schvaluje výsledek
hospodaření ČJF za rok 2019 – ztrátu ve výši 4.960.294,- Kč.
Pro:10
Proti:0
Zdržel se:1
Rezervy oblastí (příloha 5.1.1, 5.1.2)
Diskuze nad rezervami oblastí. Diskuze nad možnostmi oblastí využít své
rezervy. JB se dotázal na možnost podpory člena oblasti. Ing. Hanušová se
dotazuje, zda může oblast přispět na pořádání závodů MČR. PS se ptá, zda
lze z prostředků oblasti podpořit stylové závody a oblastní kontrolní závody
SCM.
Usnesení 1: Oblastní výbor může schválit pro své členy nebo členské
subjekty částečnou úhradu nákladů spojených se sportovní přípravou člena
oblasti v rámci svého rozpočtu. Náhrada nákladů přísluší subjektu, za který
je sportovec registrován.
Hlasování: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Usnesení 2: Rada schvaluje změnu OPP v rámci kapitoly 2 a 3, kdy
prostředky lze použít i na kontrolní závody pořádané v dané oblasti.
Kontrolní závody mohou být pouze součástí projektu dle kapitoly II nebo III,
tzn., že náklady na tyto závody lze hradit pouze účastníkům základního
projektu a to v rozsahu 1 kůň na 1 sportovce. Doplnění bude provedeno v
dokumentu OPP.
Hlasování: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Usnesení 3: Rada schvaluje příjem dotací pro oblasti 2020 a zůstatek
oblastních rezerv 2019. Hlasování: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0.
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hlasování
6.
Usnesení
č.6/2/20
hlasování
7.1
Usnesení
č.7.1/2/20
hlasování
7.2
Usnesení
č.7.2/2/20
hlasování
7.3
Usnesení
č.7.3/2/20
hlasování
7.4
Usnesení
č.7.4/2/20

hlasování
7.5
Usnesení
č.7.5/2/20
hlasování
7.6
Usnesení
č.7.6/2/20

hlasování
7.7

Pro:11
Proti:0
Zdržel se:0
Rozpočet 2020 (příloha 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7)
LŠ představila rozpočet ČJF pro rok 2020. Diskuze nad jednotlivými
kapitolami – výdaje na sekretariát, podpora soutěží, investiční dotace. Rada
ČJF schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 s deficitem 2 042 tisíc Kč, který je
tvořen zvýšenými výdaji na investice.
Pro:11
Proti:0
Zdržel se:0
Vzdělávání – Školení doping (příloha 7.1.1)
GS informoval o schůzce se zástupkyní ADV ČR a o chystaném systému
školení proti dopingu v jezdeckém sportu. ADV ČR nabídla ČJF možnost
využít propagační materiály i lektory ADV ČR. Rada ČJF vzala informaci na
vědomí.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Vzdělávání – Čerpání SCM, SCP (příloha 7.2.1, 7.2.2)
KŠ prezentovala čerpání SCM a SCP. Rada ČJF vzala informaci na vědomí.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Vzdělávání – Implementace e-learningu (příloha 7.3.1)
KŠ spojila bod 7.3 s bodem 7.5. Kategorizace podle disciplín a podle typu
vzdělávání. Od září 2020 do února 2021 bude probíhat vkládání dat a
testování provozu. Odhad spuštění systému: 1. 3. 2021.
Rada ČJF vzala informaci na vědomí.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Vzdělávání – Komplexní metodika pro kurz stewardů
Podle VD řada rozhodčích si přeje udělat kurz stewarda. Podle BR k tomu
existuje metodika, poslední kurz byl v roce 2019 v Mariánských Lázních. Od
té doby se čeká na zájem oblastí. Jedná se o dvoudenní školení se vstupním
testem, podmínkou je být základní rozhodčí pro disciplínu, v níž chce být
uchazeč stewardem. MK informovala, že další kurz stewardů bude pořádat
VčO v termínu 12.-13.12.2020. Informace budou včas publikovány na webu
ČJF.
Rada ČJF vzala informaci na vědomí.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Vzdělávání – Revize a aktualizace celého systému vzdělávání
Podle KŠ je nutná revize stávajícího systému vzdělávání. Vzorem je Campus
FEI. Vize: Rozdělení na veřejnou (pravidla, Galop) a neveřejnou část (přístup
jen pro členy ČJF, vstup přes JIS a heslo). Rada ČJF vzala informaci na
vědomí.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Legislativa – Kategorizace kolbišť
MB informuje o schůzce k legislativě, která proběhla v prosinci 2019, kde
vznikla potřeba kategorizace kolbišť. Otázkou je, kdo bude odpovědný na
oblasti za kategorizaci kolbišť. Podle VD potřebují malí pořadatelé pomoc,
letos jen ve středočeské oblasti ubylo 12 pořadatelů soutěží. EM navrhuje
kategorizaci závodů A, B, C a z ní vycházející finanční podporu. Oblasti
připraví návrhy.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Legislativa – Kalendář závodů a dodržování termínů
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Usnesení
č.7.7/2/20
hlasování
8.
Usnesení
č.8/2/20

Rada ČJF bod projednala. Letošní rok je však naprosto výjimečný, kdy
závodní sezóna byla výrazně ovlivněna nouzovým stavem v důsledku
opatření proti šíření koronaviru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Změna disciplinárního řádu (příloha 8.1.1, 8.1.2)
ON informoval o aktuálních kauzách DiK ČJF. Ocenil SMO za rychlou práci
v kauze SV. ON vysvětlil možnosti DiK ČJF k zákazu závodní činnosti pro
SV.
Kauza AH byla odvoláním proti rozhodnutí VV ČJF postoupena Rozhodčí
komisi ČOV. Další tři kauzy byly rozhodnuty, nyní se píše výrok DiK ČJF.
Dotaz VD na kauzu tří rozhodčích ze středočeské oblasti. ON sdělil, že
rozhodnutí v kauze padlo, píše se rozhodnutí.
Projednání navrhovaných úprav Disciplinárního řádu:
Návrh, aby bod 15.2 byl v DŘ v podobě navržené DiK ČJF.
Hlasování: Pro: 8, Proti: 2, Zdržel se: 1.
RŠ vznesl připomínku ke lhůtám vedení disciplinárního řízení. ON vysvětlil
nutné lhůty v průběhu disciplinárního řízení, které významně krátí možnost
DiK ČJF projednat kauzu během dosavadní lhůty 2 měsíců. ON seznámil
s hlavními navrhovanými změnami v DŘ a odůvodnil potřebu jejich přijetí.
Návrh AP na doplnění lhůty 4 měsíců na projednání kauzy v článku 19.2.
Hlasování: Pro: 2, Proti: 7, Zdržel se: 2.
Návrh VD na úpravu bodu 9.2 na snížení lhůty na 2 roky a bez nutnosti
rozhodnutí VV ČJF.
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2.
Osoba, které byl uložen trest vyloučení z ČJF, může být opětovně přijata za
člena ČJF nejdříve po uplynutí 2 let ode dne právní moci rozhodnutí o
vyloučení z ČJF.
Na základě diskuze byl upraven bod 24.3. Pokud se obviněný neúčastnil
disciplinárního řízení a není možné mu opakovaně (tj. nejméně dvakrát)
doručit písemné vyhotovení rozhodnutí ve věci, dochází automaticky na
základě tohoto ustanovení k zastavení činnosti včetně zastavení výkonu
funkce obviněného v ČJF, až do doby možnosti doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí. O této skutečnosti disciplinární orgán, který věc
projednává, informuje sekretáře, v jehož oblasti je obviněný registrován,
který vyznačí zastavení činnosti v Jezdeckém informačním systému či
obdobném systému ČJF. Sekretář této oblasti je pak povinen napomáhat
disciplinárnímu orgánu s doručením rozhodnutí.

hlasování
9.
Usnesení
č.9/2/20

Hlasování o schválení upraveného DŘ jako celku. Rada ČJF schválila
upravený disciplinární řád ČJF.
Pro:9
Proti:2
Zdržel se:0
Volba člena VV pro PR (příloha 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3)
OP seznámila členy Rady ČJF s jednotlivými kandidáty na člena VV ČJF.
Hlasování: Ing. Krulich obdržel 2 hlasy, Mgr. Smrčková obdržela 3 hlasy, 6
hlasujících nevolilo ani jednoho kandidáta. Žádný z kandidátů nezískal
nadpoloviční počet hlasů. Nový člen VV ČJF tedy nebyl dovolen.
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hlasování
10.1
Usnesení
č.10.1/2/20

Pro:
Proti:
Zdržel se:
Obecné informace o činnosti
GS informoval o hlavních úkolech během půlročního období, kterými byly:
Disciplinární kauzy, změny smluv oblastních sekretářů, nový OS Vysočina,
nouzová opatření proti koronaviru a práce z domova, převedení
zaměstnanců na překážky, stěhování archivu ČJF, návrat zpět k práci
v kanceláři, začátek závodní sezóny, setkání oblastních sekretářů včetně
školení PO a BOZP, příprava smluv s pořadateli MČR a MZ 2020, investiční
dotace a veřejná zakázka na dodavatele, výběrová řízení na pozice
asistentka sekretariátu a marketingový specialista.
Rada ČJF vzala informaci na vědomí.
hlasování Pro:
Proti:
Zdržel se:
10.2
Vrácení části dotace Magistrátu hl. m. Prahy (příloha 10.2.1)
Usnesení GS informoval o vrácené dotaci MHMP 2018 ve výši 450,- Kč. EP informuje
č.10.2/2/20 o vrácení dotace MHMP 2017, kdy ČJF vrátilo část dotace ve výši cca
227 000,- Kč a to na výzvu MHMP, aby ČJF vrátila prostředky, jejichž
čerpání nebyla schopna věrohodně doložit. Podle EP byla chyba tehdejšího
generálního sekretáře vrátit prostředky bez platebního rozkazu, protože
následně ČJF nemohla bez platebního rozkazu žádat subjekty o vrácení
dotace. OP a LŠ oponují, že GS navrátil uvedenou část dotace se
souhlasem VV ČJF a že případný platební rozkaz by ohrozil pozici ČJF při
získání dalších dotací, o něž bylo v danou dobu žádáno. Na příštím jednání
Rady ČJF by se mělo rozhodnout, zda prostředky za vrácenou dotaci ve výši
227 430,- Kč půjdou k tíži Pražské oblasti, protože se jedná o dotaci pro
kluby oblasti A-Praha nebo se na ní budou podílet všechny oblasti. Právní
kancelář vymáhání vrácené dotace po těchto 3 subjektech nedoporučuje,
neboť výše nákladů na vymáhání by mohla převýšit výtěžek.
hlasování Pro:
Proti:
Zdržel se:
10.3
Investiční dotace MŠMT 2020
Usnesení JS informoval o investiční dotaci na pořízení 12 ks ČJF překážek, 12 ks
č.10.3/2/20 vodních příkopů, 12 ks drezurních obdélníků, 12 ks časomír, 1 ks čipové
časomíry a 2 ks LED světelných tabulí včetně nosičů. Debata nad
rozmístěním do oblastí a systémem kontroly majetku a zodpovědnosti za něj.
GS sdělil, že úspěšní dodavatelé z veřejné zakázky by měli být známi
v pátek 21. 8. a do konce srpna by s nimi měly být podepsány smlouvy na
dodávku.
Rada ČJF vzala informaci na vědomí.
hlasování Pro:
Proti:
Zdržel se:
10.4
Změny na sekretariátu
Usnesení GS informoval o odchodu Kateřiny Babinské a Heleny Šlapanské ze
č.10.4/2/20 sekretariátu k 31. 8. 2020. Jejich práci zastane nová kolegyně Hana
Myšinská. Ve výběrovém řízení na pozici marketingového specialisty zvítězil
Martin Krška, který má bohaté zkušenosti s PR a marketingem a který posílí
tým sekretariátu od 1. 9. 2020. Sekretariát v červenci začal spolupracovat
s JUDr. Hanou Gutovou.
Helena Richterová opustila pozici účetní pro oblast dotací a byla převedena
jako legislativní podpora pro člena VV ČJF pro legislativu MB, dále má na
starosti komunikaci s oblastmi, agendu PO a BOZP a oblast pojištění.
Agendu účetnictví vyjma mzdového účetnictví (HAKO) mají na starosti Ing.
Eva Pařenicová a Ing. Vladimíra Pospíšilová. S oběma účetními jsou
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dohodnuty podmínky spolupráce, nicméně se stále řeší vhodná forma
smluvní spolupráce mezi ČJF a oběma pracovnicemi.
Rada ČJF vzala informaci na vědomí.
hlasování Pro:
Proti:
Zdržel se:
10.5
Zápisy z jednání, práce s úložištěm
Usnesení GS se omluvil za prodlevy se zveřejňováním zápisů z jednání VV ČJF a
č.10.5/2/20 přislíbil nápravu. Zápisy budou přesunuty z webu ČJF do JISu, kde k nim
budou mít přístup pouze členové ČJF. MB doplnil, že v JISu budou uloženy
pouze zápisy. Přílohy, které mnohdy obsahují citlivé informace, budou
uloženy na sdíleném úložišti, kde k nim bude možné vytvořit hierarchii
přístupů. SharePoint bude nadále sloužit jako úložiště pracovních
dokumentů (dovolená, docházka, atd.). LŠ informuje o programu Altus
Portál, který bude sloužit jako knihovna ekonomických informací, kde budou
vzory smluv, stanovy, směrnice, vzory osvědčení a certifikátů (případně
zápisů VV, oblastí, komisí a příloh k zápisům). Altus Portál bude také
umožňovat hlasování per rollam a schvalování dokumentů.
Rada ČJF vzala informaci na vědomí.
hlasování Pro:
Proti:
Zdržel se:
11.
Severomoravská oblast – Vytvoření pracovní skupiny pro přípravu, změny a
úpravy pravidel jezdeckého sportu (příloha 11.1.1)
Usnesení RŠ přednesl návrh na vytvoření pracovní skupiny pro přípravu, změny a
č.11/2/20 úpravy pravidel jezdeckého sportu. JS navrhuje, aby to byla komise, jejíž
výstupy budou v zápisech z jednání. Oblasti mají navrhnout zkušené
odborníky do pracovní skupiny.
Rada ČJF schvaluje vytvoření pracovní skupiny pro přípravu, změny a
úpravy pravidel jezdeckého sportu.
hlasování Pro:10
Proti:0
Zdržel se:0
12.
Středočeská oblast – JIS – podpora investic
Usnesení VD navrhl, aby byly v rámci rozpočtu podporovány především úpravy JISu.
č.12/2/20 Rada ČJF vzala návrh na vědomí.
hlasování Pro:
Proti:
Zdržel se:
13.1
Různé – Návrh na svolání mimořádné konference ČJF
Usnesení OP informovala o otevřeném dopisu k odvolání viceprezidenta pro sport JS.
č.13.1/2/20 Obdržela rovněž podnět ke svolání mimořádné konference. Vyjádření JS
k podnětu. Dotaz RŠ na problémy JS s komunikací s komisemi. JS
informoval o problémech v pony komisi a se skokovou komisí. OP podává
svůj pohled na vyjádření JS, že každé jeho vyjádření nebude vnímáno jako
soukromý názor JS, ale jako názor viceprezidenta pro sport ČJF.
Diskuze a hlasování o svolání mimořádné konference ČJF.
Konání mimořádné konference ČJF nebylo schváleno.
hlasování Pro:0
Proti:10
Zdržel se:1
13.2
Odměny za zpracování žebříčků
Usnesení EP otevřela téma odměn za zpracování žebříčků v disciplínách. EP má
č.13.2/2/20 informace o zpracování drezurního žebříčku. Diskuze nad finančním
ohodnocením zpracovatelů žebříčků.
Rada ČJF schvaluje návrh: Zpracovatelům žebříčků náleží za jejich práci
maximálně 4000,- Kč za zpracování jednoho žebříčku.
hlasování Pro:10
Proti:0
Zdržel se:0
Zapsal: Jiří Strejček
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Přehled úkolů z 2. jednání Rady ČJF
bod

kdo

5.

SMO

úkol
Dopracovat návrh na zvýšení poplatků

7.6

oblasti Připravit návrhy na kategorizaci závodů

10.2

Rada

11.

oblasti Navrhnout odborníky do pracovní
skupiny pro přípravu, změny a úpravy
jezdeckých pravidel

Rozhodnout k čí tíži bude připsána
vrácená dotace z MHMP 2017

Zapsal: Jiří Strejček (GS)
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termín

splněno

18. 8.

Ne

příští
jednání
Rady
Příští
jednání
Rady
31.8.

náhradní
termín
příští
jednání
Rady

