Zápis z mimořádného zasedání Rady ČJF dne 22.04. 2015
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Ing. Pavlína Bůžková (jmenovaný zástupce předsedy OV Středočeské oblasti),
Nella Gottweisová, Mgr. Kateřina Hanušová (jmenovaný zástupce předsedy OV Jihočeské oblasti do
Rady ČJF), Ing. Markéta Kvapilová, Ing. Eva Pařenicová (jmenovaný zástupce předsedy OV Oblasti
Praha), Ing. Jaroslav Pecháček, Alekos Pejos, Antonín Pittner, MUDr. Zuzana Procházková, Mgr.
Lenka Sekaninová, Ing. Jan Šíma
Hosté: Dana Denková, Marek Holub, Ing. Jan Metelka, JUDr. Kateřina Říhová, Ing. Milan Theimer,
JUDr. Petr Toman
Omluven: Ing. Zdeněk Studenec, Ing. Radovan Šalek
1. Rada ČJF projednala návrh Ing. J. Pecháčka na změnu Programu mimořádného zasedání Rady
ČJF, konaného dne 22.04. 2015 – doplnit bod programu 3) úprava Disciplinárního řádu ČJF.
Návrh byl Radou ČJF jednomyslně schválen.
2. Rada ČJF projednala zápis z jednání Rady ČJF ze dne 01.04. 2015.
Ing. J. Pecháček vznesl připomínku k bodu 5 zápisu - výše odměny sekretářů, která neodpovídá
rozhodnutí Rady ČJF z 15.12. 2011, bod 13. K tomuto bodu nikdo nevznesl protinávrh, přesto
v některých oblastech není dodržován. Byla zmíněna Středočeská oblast a Oblast Praha – zde
byla odměna nad rámec řešena fakturačně.
D.Denková doplnila, že i odměna za vícepráce oblastního sekretáře dle zápisu oblasti A – Praha
ze dne 08.04.2015 je v rozporu se schváleným na Radě dne 15.12. 2011 bod 13. a v rozporu se
schváleným Radou dne 04.01. 2012 bod. 5. Rozpor je ve formě odměny (v zápisu oblasti je
uvedeno fakturování) a ve výši odměny. Ta byla Radou 04.01.2012 stanovena na 25 %
z měsíční mzdy při počtu nad 200 aktivních subjektů v oblasti (ke dni 22.4.2015 bylo v databázi
centrála evidováno 143 subjektů.
3. Ekonomika Paní D. Denková přednesla Radě ČJF informace o dotačních programech vypisovaných MŠMT
a přidělení finančních dotací ČJF z jednotlivých programů, MŠMT vypisovaných.
Paní D. Denková informovala Radu ČJF o aktuálním stavu odvodů finančních prostředků
jednotlivých oblastí a to včetně veškerých dokladů. V některých oblastech prodleva způsobena
změnami ve vedení oblasti a následné nutné administrativě (oblast A – Praha, F – Východočeská
a oblast V – Vysočina a oblast R – Královéhradecká pouze zálohově ve výši Kč 60.000,00)
Samostatně byla řešena problematika Jihomoravské oblasti.
Dále sdělila, že export dat z programu EFIPRO na centrálu neprovedly oblasti: A – Praha za
měsíce únor a březen, F – Východočeská za měsíce leden – březen, G – Jihomoravská za měsíce
leden – březen. Dále listinnou formu dokladů na sekretariát ČJF nedoručily oblasti: A – Praha za
měsíce únor a březen, F –Východočeská za měsíce leden – březen, G – Jihomoravská za měsíce
leden – březen, V – Vysočina – za měsíc březen a oblast R – Královehradecká za měsíce únor a
březen. Termín pro export dat a doručení listinné podoby dokladů uplynul dnem 10.4.2015.
Rada ČJF byla informována o výsledcích roku 2014. Dle aktuálních výkazů je výsledkem
hospodaření za rok 2014 ztráta necelé 2.000.000 Kč, která je pokryta rezervou z minulých let.
Dle informace viceprezidentky pro ekonomiku nebylo možné této situaci předejít snížením
nákladových položek, neboť v roce 2014 byly informace o výši dotací konkretizovány až do
období 06/2014.
Současně byla Rada ČJF seznámena s analytickou výsledovkou za rok 2014, byla specifikována
její skladba a položeny dotazy k některým položkám. Co se týká smluv a návazné dokumentace,
tyto jsou k náhledu předsedům oblastí na sekretariátu ČJF.
Rada ČJF byla paní D. Denkovou informována, že v důsledku probíhajícího auditu ČJF není
daňové přiznání zpracováno (ČJF požádala FÚ z těchto důvodů o odklad podání daňového
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přiznání). Současně paní D. Denková informovala o průběhu auditu a specifikovala některé
oblasti účetnictví a evidence, které v tuto chvíli chybí k doložení.
Z důvodu možných úprav účetních dat z důvodu požadavků auditu nelze aktuální stav účetních
výkazů považovat za konečný, a nebylo proto možné hlasovat o schválení Čerpání rozpočtu a
Daňového přiznání za rok 2014.
Rada ČJF byla písemně seznámena s čerpáním finančních prostředků na WEG 2014.
Byl diskutován návrh provizorního rozpočtu 2015 a o jeho schválení nebylo hlasováno. Rada
ČJF žádá o přepracování návrhu provizorního rozpočtu 2015, a to v souvislosti a návaznosti na
obdrženou konkrétní informaci z MŠMT o poskytnutých finančních prostředků, plynoucí
z dotačních programů MŠMT, které ČJF již na svůj bankovní účet obdržela.
Rada ČJF byla informována o zprávě kontroly NKÚ, která byla členům Rady zaslány emailem
již v průběhu měsíce ledna 2015..
Rada ČJF projednala možnost navýšení poplatků FEI za vystavení FEI pasu v přepočtu na CZK
návaznosti na uvolnění kurzu CHF vůči Euru a následnému velkému posunu v kurzu dané měny.
Cena za vystavení FEI pasu je dle sazebníku FEI 175 CHF, cena ze sazebníku ČJF za vystavení
FEI pasu je 4 000 Kč. V přepočtu CHF na českou měnu je nyní rozdíl stávající cenu ze
sazebníku ČJF cca 700 – 800 Kč na 1 ks FEI pasu v závislosti na vývoji kurzu. Rada ČJF tento
návrh projednala a zamítla a to v poměru 9 pro, 2 proti (Mgr. L. Sekaninová, Mgr. M.
Kvapilová) a 1 se zdržel (p. A. Pejos).
Rada ČJF projednala návrh JUDr. Tomana na drobnou úpravu v Disciplinárním řádu ČJF (čl.
12.4, písm. g). Rada ČJF tento návrh jednomyslně schválila.
Různé:
- MUDr. Z. Procházková vznesla na návrh na vypovězení smlouvy se společnosti Equica, a.s.
(monitoring dotací) a to v závislosti na smluvních podmínkách, umožňující výpověď této
smlouvy. Rada ČJF tento návrh jednomyslně schválila a navrhuje vypovězení dané smlouvy
v závislosti na smluvních podmínkách.
- Předsedkyně OV JmO, Mgr. L. Sekaninová informovala Radu ČJF, že na základě
problematického předání veškeré dokumentace ze strany jak p. J. Trojance, jako bývalého
předsedy OV JmO, tak zejména ze strany bývalé sekretářky oblasti, sl. E. Jančářové
(skartace veškeré dokumentace, týkající se JmO), byl dán podnět ze strany OV JmO
Kontrolní a revizní komisi k projednání této nastalé situace. Více viz. Zápis ze schůze
Oblastního výboru JmO ČJF z 20.4.2015).
- GS apelovala na předsedy jednotlivých oblastí, jako členy Rady ČJF, nebo jejich jmenované
zástupce, ve věci důslednějšího vkládání rozpisů závodů do On-line přihlašovacího systému
ČJF. V návaznosti na to, že On-line přihlašovací systém byl schválen VV ČJF jako povinný
prostředek k přihlašování se na závody organizovanými pod hlavičkou ČJF (s účinností od
01.02. 2015), a rok 2015 je současně rokem zkušebním tohoto systému (což umožňuje online přihlašování kombinovat běžnými způsoby), je potřeba věnovat zvýšenou pozornost
základním údajům, které obsahuje. Proto je doporučeno, aby všichni zástupci OV či obl.
sekretáři, mající na starosti schvalování rozpisů, je současně také vkládali do On-line
přihlašovacího systému ČJF.
- Rada ČJF byla informována o výpovědi p. Pexy – účetního ČJF.
- Na základě zrušení závodů CSI v Pardubicích bylo zmíněno, že mezi důvody zrušení
pořadatel neoprávněně uvedl i ČJF. Příslušné poplatky FEI za zrušené závody budou
fakturovány pořadateli, doručenou smlouvu s ČJF pořadatel nepodepsal.
- Na podněty oblastí k programu Konference ČJF reagoval JUDr. Toman. Na téma zařazení
diskuze před volební část potvrdil informaci, že s prostorem pro ni je automaticky počítáno u
každého bodu programu, co se týká problematiky představení kandidátů na volené funkce, i
zde bude vyčleněn potřebný časový prostor.

Rada schválila:
- zápis z předchozího zasedání Rady ČJF, které se konalo dne 01.04. 2015
- změnu programu zasedání Rady ČJF dne 22.04. 2015
- návrh na drobnou úpravu v Disciplinárním řádu ČJF
Usnesení Rady:
- Rada ČJF se usnesla na nezvyšování sazby za vystavení FEI pasu pro koně

