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Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 27.10. 2015 
 
 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 

Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Nella Gottweisová, Ing. Markéta Kvapilová, Ing. Jiří Mayer, Ing. 

Olga Plachá, Alekos Pejos, Antonín Pittner, MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Lenka Sekaninová, 

Ing. Zdeněk Studenec (přítomen do 14.09), Ing. Radovan Šalek (přítomen od 10.02), Ing. Jan Šíma, 

Miloslav Vítek    

 

 

Hosté: M. Blažek, Mgr. Karina Divišová, Marek Holub, Jaroslav Hupka, Ing. Eva Pařenicová, 

Bohumil Rejnek, JUDr. Kateřina Říhová (přítomna od 9.54 do 13.11) 

 

1. Ing. O. Plachá, prezident ČJF, přednesla členům Rady ČJF program zasedání Rady ČJF dne 

27.10. 2015. 

V. Drbal, předseda Středočeské oblasti, navrhnul doplnění programu daného zasedání o bod 

„Problematika odměňování obl. sekretářů ČJF“. 

Ing. J. Šíma, předseda Karlovarské oblasti, navrhnul doplnění programu o problematiku počátku 

Kategorizace skokových jezdců. 

Ing. O. Plachá navrhla do daného programu doplnit bod „Ostatní“. 

Rada ČJF jednohlasně schválila návrh programu, doplněný o bod „Problematika odměňování 

obl. sekretářů ČJF“ a bod „Ostatní“. 

2. Ing. O. Plachá předala slovo M. Blažkovi, předsedovi IT komise ČJF. 

2.1. M. Blažek, předseda IT komise ČJF, členy Rady ČJF informoval o problematice IT a 

daných služeb, související s ČJF a to zejména o Centrále ČJF a výběrového řízení na pořízení 

„Online centrála ČJF“, Gallop, Koduk, Online přihlašovacího systému ČJF, web ČJF. 

2.2 M. Blažek, předseda IT komise ČJF, členy Rady ČJF současně informoval členy Rady ČJF o 

absenci metodiky jednotného ukládání veškerých potřebných materiálů (smluv, dohod, závazků, 

rozhodnutí, …) v rámci komplexního chodu ČJF (Sekretariátu ČJF, členů VV ČJF a Rady ČJF, 

oblastních sekretářů, …). 

2.3 M. Blažek, předseda IT komise ČJF, informoval členy Rady ČJF o absenci komplexního 

zálohování veškerých dat mimo jednotlivé počítače. 

3. Ing. O. Plachá informovala členy Rady ČJF o činnosti VV ČJF v období od 02.06. 2015. 

3.1 A to zejména v otázkách vnitřního chodu fungování ČJF a o složitosti tohoto systému, které 

ji neumožňují efektivní vedení ČJF. 

Jedná se zejména o rozsáhlou účetní osnovu bez přímé vazby na rozpočtování; struktura 

Sekretariátu ČJF neodpovídá struktuře VV ČJF, kdy struktura Sekretariátu ČJF nebyla budována 

na zjevnou potřebu provázanosti jednotlivých zaměstnanců sekretariátu na jednotlivé členy VV 

ČJF; problematiku metodiky jednotného systému uchovávání podstatných materiálů a následná 

provázanost na absenci tohoto systému při odchodu některého jednotlivých lidí z vnitřních 

struktur ČJF; problematika a fungování spolupráce se společností ACE Design, zajišťující 

Centrálu ČJF, Gallop a Online přihlašovací systém ČJF; problematika efektivní komunikace 

v PR . 

3.2 Ing. O. Plachá dále členy Rady ČJF informovala o absenci předání konečných zůstatků účtů 

ČJF ze strany bývalého VV ČJF, resp. bývalého účetního. Pro účetní závěrku roku 2014 musely 

být KZ účtů známy.   

3.3 Členové Rady ČJF byli taktéž v krátkosti obeznámeni s problematikou fungování 

jednotlivých odb. komisí a jednotlivých manažerů daných odb. komisí v návaznosti načerpání 

rozpočtu dané disciplíny.  

3.4 Ing. O. Plachá současně informovala členy Rady ČJF o systému dotačních programů a titulů 

MŠMT pro daný rok. 
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4. B. Rejnek, 2. viceprezident ČJF pro sport, informoval členy Rady ČJF o dosavadním průběhu 

sezony 2015 z pohledu sportovního a to zejména o jednotlivých úspěších v jednotlivých 

disciplínách a jednotlivých kategoriích. 

Současně v krátkosti informoval o průběhu některých zahraničních výjezdů na větší sportovní 

akce. 

5. B. Rejnek, 2. viceprezident ČJF pro sport, požádal členy Rady ČJF o možnosti rozpočtového 

navýšení pro jednotlivé disciplíny. 

6. J. Hupka, člen VV ČJF pro legislativu, informoval členy Rady ČJF o činnosti v oblasti 

legislativní; současně také o činnosti Legislativní komise ČJF. 

6.1 J. Hupka informoval členy Rady ČJF o průběhu a výsledcích proběhnuvší schůze 

schvalovatelů rozpisů jezdeckých závodů, která proběhla dne 22.10. 2015. 

7. Ing. R. Šalek přednesl svoje výhrady k zápisům a některým sdělením Legislativním komise ČJF. 

8. JUDr. K. Říhová, člen VV ČJF pro vzdělávání, informovala členy Rady ČJF o práci v oblasti 

vzdělávání a současně také o činnosti Vzdělávací komise. 

8.1. Informace se týkaly zejména Styl šampionátu a jeho fungování, jak ve vztahu celého 

systému tohoto seriálu ve vztahu k jezdcům i rozhodčím, ale taktéž k jejich práci i následnému 

neustálému vzdělávání.  

Tématu Styl šampionátu a systému hodnocení byla následně věnována krátká debata ze strany 

členů Rady ČJF. 

8.2  Dále byli členové Rady ČJF, ze strany JUDr. K. Říhové, informováni o projektu Pony 

Games a přípravě  zařazení tohoto projektu do systému ČJF. 

8.3   Členové Rady ČJF byli taktéž v krátkosti obeznámeni s francouzským vzdělávacím systém 

Gallop a jeho členěním; současně také možností začlenění tohoto systému vzdělávání do 

systému vzdělávání v ČJF a současně přizpůsobení vzdělávacímu systém ČJF. 

8.4   JUDr. K. Říhová, člen VV ČJF pro vzdělávání, informovala členy Rady ČJF o otevření 

kurzů rozhodčích, pořádaných v oblastech Karlovarská, Jihočeská a Východočeská. 

9. M. Holub, předseda Kontrolní a legislativní komise ČJF, obeznámil členy Rady ČJF o činnosti 

dané komise a současně o jednotlivých zápisech komise. 

9.1 M. Holub informoval členy Rady ČJF o průběhu jednotlivých kontrol a současně o 

kontrolních závěrech, které KRK ČJF k daným problémům zaujala. To vše zejména 

k problematice předávání agendy obl. sekretáře Jihomoravské oblasti, výše odměny obl. 

sekretáře Středočeské oblasti a neuskutečněných soustředění disc. reining. 

10. Rada ČJF Zprávy KRK ČJF ze dne 15.06. 2015, resp. 21.09. 2015, projednala a vzala na 

vědomí. 

11. Ing. E. Pařenicová, 1. viceprezident ČJF pro ekonomiku, seznámila Radu ČJF s tématy 

ekonomického charakteru. 

11.1  Převzetí ekonomické stránky ČJF a to v souvislosti stavu vedení účetnictví do období 

05.05. 2015 a návaznost těchto skutečností na další vedení účetnictví ČJF po období 05.05. 

2015.  

11.2   Rada ČJF byla informována o čerpání z provizorního rozpočtu k datu 30.09. 2015.  

11.2.1  Ing. J. Balaštík oslovil Ing. E. Pařenicovou s dotazem, týkajícím se stavu výběru 

finančních odvodů oblastí za vybrané licenční poplatky do centrálního rozpočtu ČJF.  

Ing. E. Pařenicová Radu ČJF informovala o aktuálním stavu daných finančních odvodů oblastí 

za vybrané licenční poplatky do centrálního rozpočtu ČJF. 

11.3  Ing. E. Pařenicová, v důsledku dosavadního čerpání finančních prostředků z provizorního 

rozpočtu, navrhuje Radě ČJF přerozdělení dalších finančních prostředků, a to ve výši Kč 

1.300.000,-, a to na sport.  

12. Rada ČJF se návrhem Ing. E. Pařenicové, 1. viceprezident ČJF pro ekonomiku, zabývala a 

zabývala se taktéž systémem přerozdělení daného finančního obnosu. 

13. Rada ČJF jednohlasně navyšuje rozpočet ČJF na rok 2015 pro disciplíny o 20% (1,3 mil.Kč). 

13.1 Rada ČJF rozhodla, že z daného finančního obnosu bude uhrazeno startovné na oficiální 

skokové mezinárodní závody Kč 450.000,- 

13.2 Rada ČJF rozhodla o příspěvku Kč 250.000,- na dopravu na oficiální skokové mezinárodní 

závody. 

13.3 Rada ČJF rozhodla o přidělení Kč 100.000,- do rozpočtu odb. komise drezura. 
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13.4 Rada ČJF rozhodla o přidělení Kč 150.000,- do rozpočtu odb. komise všestrannost. 

13.5 Rada ČJF rozhodla o přidělení Kč 50.000,- do rozpočtu odb. komise pony. 

13.6 Rada ČJF rozhodla o přidělení Kč 100.000,- do rozpočtu odb. komise spřežení. 

13.7 Rada ČJF rozhodla o přidělení Kč 50.000,- do rozpočtu odb. komise voltiž. 

13.8 Rada ČJF rozhodla o přidělení Kč 50.000,- do rozpočtu odb. komise reining. 

13.9 Rada ČJF rozhodla o přidělení Kč 50.000,- do rozpočtu odb. komise endurance. 

13.10 Rada ČJF rozhodla o přidělení Kč 50.000,- pro disciplínu paradrezura.  

14. Rada ČJF jednohlasně ruší své rozhodnutí ze dne 19.09. 2012 bod 4, kde se uvádí, že manažer 

komise disciplíny je oprávněn rozhodnout o rozpočtu komise disciplíny. 

15. Rada ČJF se jednohlasně usnesla, že Rada ČJF rozhoduje o rozpočtu ČJF jako celku a schvaluje 

rozpočtové priority; čerpání rozpočtu je kontrolováno VV ČJF a je přihlédnuto k doporučení 

komise dané disciplíny. Toto usnesení nabývá  platnosti s účinností od 01.01. 2016. 

16. Rada ČJF jednohlasně schvaluje jednotný systém přístupu k telefonním číslům a telefonním 

účtům pro sekretáře jednotlivých oblastí. Oblastní sekretáři budou mít k dispozici telefonní číslo 

ČJF a telefonní poplatky budou hrazeny rozpočtu Centrály ČJF. Toto usnesení nabývá  platnosti 

s účinností od 01.01. 2016 

17. Rada ČJF jednohlasně schvaluje osvobození jezdců paradisciplín, účastnících se pouze 

parasoutěží, od úhrady licenčních poplatků. 

18. Rada ČJF, na žádost p. V. Drbala, bere na vědomí pracovně-právní vztah obl. sekretáře ve 

Středočeské oblasti a v návaznosti na odůvodnění předsedy dané oblasti, V. Drbala, s výší 

odměny oblastního sekretáře Středočeské oblasti pro rok 2015 souhlasí, a to v poměru 11 pro, 1 

proti (Ing. R. Šalek), 1 se zdržel (V. Drbal), 1 hlasování nepřítomen (Ing. Z. Studenec). 

Ing. R. Šalek svoje zamítavé stanovisko zdůvodnil nesouhlasem s porušováním platných 

pravidel a schválených rozhodnutí, kdy nedodržování těchto platných předpisů vede k zavádění 

nežádoucích precedentů a vyvíjení nežádoucího tlaku na jednotlivé org. struktury ČJF. 

19. Ing. O. Plachá, prezident ČJF, přednesla členům Rady ČJF příklad programu pro rozpočtování, a 

to prostřednictvím připravených podkladů pro oblasti, komise, centrálu atd. Program umožňuje 

sledovat čerpání rozpočtu online přes webové rozhraní dle stanovených práv přístupů. Toto  

programové řešení má i možnost přímé návaznosti na účetnictví. 

20. V. Drbal, předseda Středočeské oblasti, oslovil Ing. O. Plachou s dotazem ve věci kauzy 

Šalamonové. 

Ing. O. Plachá přednesla členům Rady ČJF aktuální informace dané kauzy se týkající. 

21. Následující zasedání Rady ČJF proběhne dne 08.12. 2015. 

 

 

 

 

Rada ČJF bere na vědomí: 

- zprávy Kontrolní a revizní komise ČJF ze dne 15.06. 2015, resp. 21.09. 2015 

 

Usnesení Rady ČJF:  

- Rada ČJF jednohlasně navyšuje rozpočet ČJF na rok 2015 pro disciplíny o 20%. 

- Rada ČJF jednohlasně ruší své rozhodnutí ze 19.09. 2012 bod 4, kde se uvádí, že manažer komise 

disciplíny je oprávněn rozhodnout o rozpočtu komise disciplíny. 

- Rada ČJF rozhoduje o rozpočtu ČJF jako celku a schvaluje rozpočtové priority; čerpání rozpočtu je 

kontrolováno VV ČJF a je přihlédnuto k doporučení komise dané disciplíny. 

- Rada ČJF jednohlasně schvaluje osvobození jezdců paradisciplín, účastnících se pouze parasoutěží, 

od úhrady licenčních poplatků. 

- Rada ČJF, na žádost p. V. Drbala, bere na vědomí pracovně-právní vztah obl. sekretáře ve 

Středočeské oblasti a v návaznosti na odůvodnění předsedy dané oblasti, V. Drbala, s výší odměny 

oblastního sekretáře Středočeské oblasti pro rok 2015 souhlasí. 

 

 

 


