Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 3.8.2016
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Martin Hladík, Veronika Jiroutová, Ing. Jiří Mayer, Ing. Jan Metelka,
Ing. Olga Plachá, Alekos Pejos, Antonín Pittner, Mgr. Lenka Sekaninová, Jiří Skřivan, Ing. Jan Šíma

Hosté: Martin Blažek, Mgr. Karina Divišová, Marek Holub, Jaroslav Hupka, Ing. Eva Pařenicová, JUDr.
Kateřina Říhová, JUDr. Petr Toman

Omluveni: Bohumil Rejnek , Ing. Zdeněk Studenec, Ing. Radovan Šalek, Miloslav Vítek
9:30 Prezidentka ČJF Ing. Plachá zahájila Jednání Rady
1. Ing. Plachá přednesla členům Rady ČJF program zasedání. Členové doplnili program o Zprávu
o čerpání rozpočtu 2016, doplnili program o informaci o Sportu, dále o zprávu Kontrolní a
revizní komise o činnosti v uplynulém roce a o zařazení Metodiky rozdělení dotačního
programu IV. Rada ČJF jednohlasně schválila návrh programu zasedání, včetně doplněných
témat.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
9:40 Jednání přítomna JUDr. Říhová
2. Ing. Plachá přednesla členům Rady ČJF zprávu o uplynulých MČR, včetně krátkého zhodnocení,
dále informovala o výjezdech reprezentace ČJF na proběhlé ME dětí a juniorů. Ing. Plachá
informovala o probíhajícím výběrovém řízení na víceletého pořadatele MČR - Skoky. Hodnotící
tabulka vzešlá z pohovorů s jednotlivými kandidáty bude zaslána na oblasti, aby mohli i oblasti
vyjádřit svůj názor k jednotlivým pořadatelům. P. Drbal se dotázal na časový úsek
pořadatelství. Ing. Plachá odpověděla, že původně bylo výběrové řízení vypsáno na 4
následující roky, ale po zvážení všech aspektů a proběhlých jednání s částí zájemců o
pořadatelství se výkonný výbor přiklání k pořadatelství na dva roky a to ze dvou důvodů,
kterými jsou končící volební období současného výkonného výboru za dva roky a druhým
důvodem je i možnost některých, doposud nepřipravených areálů o to zapojit se do
pořadatelství v blízké době.
3. Ing. Plachá informovala o přípravách STP, tak aby byly k připomínkování nejpozději na podzim
2016. P. Drbal se vyjádřil ke změnám termínů jednotlivých MČR. Mgr. Sekaninová vyjádřila svůj
názor, aby se MČR neblížilo termínu Mezinárodních závodů. P. Skřivan se vyjádřil k modelu,
kdy Skoková MČR jsou v týdnech po sobě, ale přikláněl by se k modelu, kdy MČR seniorů
předcházelo MČR dětí. Ing. Plachá poděkovala za vyjádřené připomínky a řekla, že je třeba o
tomto diskutovat a získávat informace z oblastí, tak aby byl kalendář včas, a co nejoptimálněji
naplánován.
4. Ing. Pařenicová informovala o hospodářském výsledku roku 2015. Dále informovala o stavu
předaného účetnictví a vývoji zpracování účetnictví v roce 2015, a to včetně personálních změn
na postu účetní ČJF. Dále informovala o absenci nejen účetních postupů, ale i jakékoli evidence
smluv, závazků, pracovních postupech pracovníků sekretariátu a o absenci databáze důležitých
termínů vyplývajících nejen ze zákona, ale i ze smluv a legislativy ČJF a FEI.

5. Ing. Pařenicová informovala o hospodaření ČJF v roce 2016. Informovala o využívání
nahlížecího systému do hospodaření ze strany oblastních sekretářů. Podala informace o
schválených a obdržených dotacích.
6. Ing. Plachá informovala o schváleném rozpočtu na jednotlivé výjezdy reprezentace a o
opakujících se žádostech jednotlivých účastník o navýšení příspěvků, a to z různých důvodů
vycházejících nejen ze specifik jednotlivých disciplín, ale i například geografie jednotlivých akcí.
7. Hladík doplnil informace o rozhodnutí ministerstva financí o navýšení prostředků pro MŠMT,
a to z prostředků získaných z hazardu, a to až o dvojnásobek. I přesto, že není jasná výše
takového navýšení, apeloval na nutnost připravenosti ČJF na toto reagovat zpracovanou
strategií případného použití těchto financí. Ing. Plachá doplnila o příslib ministerstva financí o
dlouhodobějším plánování přerozdělení financí. P. Pejos uvedl, že je důležité zmínit i dotační
program č. VIII., který je směřován přímo klubům a mohl by v budoucnu významně přispět
k rozvoji. Ing. Plachá informovala o nutnosti informovat členskou základnu o všech důležitých
náležitostech, které je třeba splnit, aby do jezdectví touto formou přišlo více financí. Zmínila,
že je důležité prodiskutovat strategii ČJF nejen vůči dotacím, ale například i chystaným
změnám, např. EET. P. Hladík uvedl i důležitost podpořit jednotlivé kluby nejen v získání
dotace, ale i následného vyúčtování a použití prostředků. Ing. Plachá uvedla, že s nárůstem
těchto možností je třeba zvážit i navržení nové struktury sekretariátu, tak aby byl schopný
kvalifikovaně podporovat naše členy.
8. Mgr. Sekaninová požádala o zaslání podkladů k čerpání z rozpočtu 2016 v elektronické podobě.
Dále se dotázala na stav projektů jednotlivých disciplín. Ing. Pařenicová informovala o stavu
projektů a o případném doplnění dalších projektů na podzim roku 2016.
9. Ing. Pařenicová informovala podrobně o návrh na rozdělení dotačního programu IV.
10. Rada ČJF schválila návrh na změnu Sazebníku poplatků ČJF a to následovně: Předloženou
variantu A s platností od 1.9.2016 do 31.12.2016 a variantu B s platností od 1.1.2017. Členská
základna bude o změnách v Sazebníku ČJF, týkajících se poplatků za mezinárodní pasy a
povolení, informována prostřednictvím tiskové zprávy.
11:05 Prezidentka ČJF Ing. Plachá vyhlašuje přestávku
11:25 Zasedání Rady ČJF pokračuje
11. Ing. Plachá informovala Radu ČJF o zaslaných připomínkách k návrhu změn stanov
předloženému na minulém zasedání Rady ČJF. JUDr. Toman poděkoval oblastem za zaslané
připomínky. Navrhl, aby Rada nejprve zaujala závazné doporučení k 6 okruhům, které jsou pro
další přípravu Stanov zásadní, mají vliv na celkovou konstrukci Stanov a jejich následné
zpracování. Jedná se o tyto okruhy:
1. Územní členění ČJF
2. Právní subjektivita oblastí, pobočné spolky
3. Druhy členství v ČJF
4. Právní postavení odborných komisí
5. Složení Výkonného výboru
6. Znak ČJF

12. Rada nejprve diskutovala o 1. okruhu: Územní členění ČJF, zejména o pozměňovacích návrzích
Královéhradecké oblasti, která navrhovala, aby počet oblastí a jejich územní působnost byly
totožné s počtem krajů, a aby se podle toho přejmenovaly oblasti. Dále navrhovala, aby každý
člen ČJF musel být členem té oblasti, kde má svoje bydliště nebo sídlo, s výjimkami, které povolí
příslušná oblast. Rada po obsáhlé diskusi uvedené návrhy odmítla a souhlasí a doporučuje
výkonnému výboru připravovat stanovy bez této úpravy a s dosavadním členěním ČJF.
Následně Rada hlasovala o tom, kdo souhlasí se změnou v počtu, názvu a územním členění
oblastí podle návrhu Královéhradecké oblasti. Návrh nebyl přijat.
Hlasování:
Pro: 2

Proti: 10

Zdržel se: 0

13. Rada dále diskutovala o 2. okruhu: Právní subjektivita oblastí, pobočné spolky, zejména o
návrhu Zlínské oblasti. Rada po obsáhlé diskusi rekapitulující výhody i nevýhody tohoto řešení
vnitřní organizační struktury ČJF uvedené návrhy odmítla a doporučuje výkonnému výboru
připravovat stanovy bez této úpravy.
Následně Rada hlasovala o tom, kdo souhlasí se zavedením právní subjektivity oblastí a
zřízením pobočných spolků. Návrh nebyl přijat.
Hlasování:
Pro: 2

Proti: 10

Zdržel se: 0

14. Rada ČJF dále diskutovala o 3. okruhu: Členství v ČJF, zejména o návrhu Severočeské a
Jihočeské oblasti. Z diskuse vyplynuly dlouhodobé nejasnosti v otázce, kterým okamžikem
vzniká členství v ČJF (bylo objasněno, že zaplacením příspěvku a usnesením oblastního výboru
o přijetí člena) a o otázce, zda i nadále podmiňovat členství v ČJF členstvím v subjektu, který je
již členem, popř. co to znamená členství. Rada ČJF po obsáhlé diskusi doporučuje VV upravit
návrh Stanov tak, aby v případě, že OV nerozhodne o přijetí ani nepřijetí do stanovené doby,
se mělo za to, že člen byl přijat. To by umožnilo jak nepřijmout člena, kterého ČJF ve svých
řadách nechce, tak postavit najisto, co s členem, o němž OV zapomněl rozhodnout.
15. Rada dále doporučila vyjasnit, kdo je členem právnické osoby (zda je to i zaměstnanec apod.).
Přiklonila se k návrhu, aby členem ČJF mohla být i nadále bez dalšího pouze právnická osoba a
fyzická osoba provozující živnost související s jezdectvím a členství všech dalších fyzických osob
bylo podmíněno pouze písemným doporučením právnické osoby, která je již členem, nikoliv již
jeho členstvím v právnické osobě.
Následně Rada hlasovala o tom, kdo doporučuje VV upravit článek 4 návrhu Stanov dle výše
uvedených návrhů. Návrh byl přijat.
Hlasování:
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

16. Rada ČJF dále diskutovala o 4. okruhu: Postavení odborných komisí, zejména o návrhu
Jihočeské oblasti. Jednalo se o tom, zda by odborné komise měly být orgánem ČJF, měly mít

stanovami svěřené pravomoci a jejich členové z toho plynoucí právní odpovědnost, nebo zda
by tyto vlastnosti neměly mít (jak je navrhováno VV) a měly být nadále pouze poradním
orgánem výkonného výboru, který by rozhodoval o jejich složení, předmětu činnosti apod. a
její návrhy by byly podkladem pro rozhodování výkonného výboru.
Následně Rada hlasovala o tom, kdo souhlasí s návrhem VV, aby odborné komise nadále nebyly
orgánem ČJF a neměly pravomoci dle stanov, a byly pouze poradním orgánem VV. Návrh byl
přijat.
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 4

Zdržel se: 0

13: 15 Jednání opustil p. Šíma

17. Rada ČJF dále diskutovala o 5. okruhu: Složení výkonného výboru, o jeho rozšíření na 7 členů
a o vypuštění dělení pravomocí mezi členy VV již ve stanovách.
Rada doporučila zvýšení počtu členů VV z dosavadních 5 na 7. Doporučila, aby stanovy i nadále
obsahovaly náplň funkcí, a to viceprezident pro sport, ekonomiku, vzdělávání a legislativu a
další dva dle rozhodnutí VV. Doporučila, aby po přijetí stanov byli 2 noví členové VV zvoleni na
návrh prezidentky radou postupem obdobným, jako při volbě náhradních členů VV dle ust.
10.2.12 dosavadních Stanov.
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

13:20 Jednání opět přítomen p. Šíma.

18. Rada ČJF dále diskutovala o 6. okruhu: Znak ČJF. Zejména o tom, že ČJF již nebude používat
dosavadní logo ČJF – jezdec na koni, ale oficiálním logem se stane dosavadní marketingové
logo s českým a anglickým nápisem.
Hlasování:
Pro: 10

Proti: 1

Zdržel se: 1

19. JUDr. Toman požádal členy Rady, aby přednesly případné další připomínky k zásadám nově
navrhovaných stanov. V následující diskusi byly objasněny dotazy členů k navrhovaným
změnám. Žádné další zásadní návrhy nebyly předloženy a zdá se tedy, že lze připravit návrh
změn stanov s tím, že další připomínky nebudou již směřovat do okruhů, které byly dnes
projednány. Současně požádal, aby oblasti pokud možno respektovaly ve svých dalších
připomínkách dnešní rozhodnutí Rady ČJF a neopakovaly návrhy, které dnes nebyly Radou
doporučeny.

20. JUDr. Toman zapracuje výše uvedené připomínky Rady ČJF do nového návrhu stanov a předloží
jej VV, který je opětovně rozešle oblastem k dalšímu kolu připomínek (s výjimkou toho, o čem
bylo dnes jednáno).

13:30 Prezidentka ČJF Ing. Plachá vyhlašuje přestávku
13:30 Jednání opustili p. Šíma, JUDr. Toman
14:10 Zasedání Rady ČJF pokračuje
14:10 Zasedání přítomni: Jitka Procházková, Markéta Kolářová, Ing. Jana Zetková, Ing. Klára Charvátová
a Irena Hůlková
21. Ing. Plachá přivítala hosty zasedání p. Blažka a p. Pokorného, kteří představili fungování dosud
vytvořené části nového Jezdeckého informačního systému.
14:45 Jednání opustili p. Drbal
15:53 Jednání opustili Jitka Procházková, Markéta Kolářová, Ing. Jana Zetková, Ing. Klára Charvátová a
Irena Hůlková, M. Blažek a p. Pokorný
22. Ing. Plachá vyzvala p. Holuba, aby informoval o zprávě Kontrolní a revizní komise za uplynulý
rok. JUDr. Divišová informovala o plánované kontrole dne 18. 8. 2016 hospodaření v roce 2015
a o plánovaných kontrolách na oblastech.
23. Ing. Plachá informovala členy Rady se stížností OV KHO k působnosti oblasti. Rada dává
doporučení, aby oblasti, které pořádají ZZVJ a oblastní mistrovství na území jiné oblasti, aby to
oznámila dané oblasti.
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

16:20 Prezidentka ukončila jednání

Zapsala Veronika Jiroutová

