
Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 01.11.2016 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 

Ing. Josef Balaštík, Richard Bauer, Václav Drbal, Jaroslav Grodl, Martin Hladík, Veronika Jiroutová, Ing. 

Markéta Kvapilová (příchod 9:55), Ing. Jiří Mayer, Antonín Pittner, Ing. Olga Plachá, Alekos Pejos, 

MUDr. Zuzana Procházková (příchod 10:15),  Mgr. Lenka Sekaninová, Ing. Jan Šíma 

Hosté: Mgr. Karina Divišová, Marek Holub (příchod 9:55), Jaroslav Hupka (příchod 9:55), Ing. Jaroslav 

Chvalný (příchod 11:20), Ing. Eva Pařenicová, Bohumil Rejnek, JUDr. Kateřina Říhová, JUDr. Petr Toman 

Omluveni: Ing. Zdeněk Studenec, Ing. Radovan Šalek, Miloslav Vítek 

9:40 Prezidentka ČJF Ing. Plachá zahájila Jednání Rady  

1. Ing. Plachá přednesla členům Rady ČJF program zasedání, který Rada ČJF jednohlasně schválila.  

Hlasování: 

Pro: 12   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

2. Ing. Plachá, prezidentka ČJF, informovala členy Rady o průběhu mimořádných oblastních 

konferencí, konkrétně o počtu zúčastněných zástupců subjektů a o diskutovaných tématech, 

kterými byly zejména stanovy ČJF, kategorizace skokových jezdců a údajně nedostatečná 

informovanost členské základny o činnosti orgánů ČJF. P. Drbal vyjádřil svůj názor, že k malé účasti 

na mimořádných konferencích přispěl i článek na www.jezdci.cz, který  zpochybňoval dodržení 

stanov, což mohlo negativně ovlivnit náladu našich členů.  

 

3. Ing. Plachá, prezidentka ČJF, předala slovo JUDr. Tomanovi, který informoval Radu ČJF o 

dosavadních úpravách návrhu Stanov ČJF, které zpracovala komise pro Stanovy na základě 

rozhodnutí Rady ČJF ze dne 3. 8. 2016 a 27. 9. 2016 a požadavků z mimořádných oblastních 

konferencí. Tento návrh Stanov předložil členům Rady ČJF. 

 

9:55 Jednání přítomna Ing. Markéta Kvapilová 

 

4. Následně bylo přistoupeno k procházení jednotlivých článků Stanov s tím, že členové Rady ČJF 

postupně diskutovali o znění jejich jednotlivých článků. V případě, že některý z členů Rady ČJF 

navrhl po proběhlé diskusi změnu v předloženém návrhu Stanov, bylo o ní hlasováno s výsledky, 

které jsou uvedeny níže. 

 

10:15 Jednání přítomna MUDr. Zuzana Procházková  

 

5. Členové rady diskutovali o článku 4. (Členství v ČJF) návrhu stanov. Zásady členství v ČJF se nemění, 

jsou však zpřesněny na základě předchozích zkušeností.  Členové Rady se shodli, že znění Stanov 

je vyhovující, je však třeba provést revizi a kompletaci prováděcích předpisů v rámci celé ČJF a 

členskou základnu a zejména sekretáře oblastí podrobně informovat o podmínkách členství 

vyplývajících z tohoto článku Stanov.  

 

6. JUDr. Toman vysvětlil změnu v návrhu Stanov týkající se povinnosti uspořádat celostátní 

konferenci 1x za rok, kterou členové Rady schválili na minulém zasedání Rady. Informoval, že tato 



změna není dle NOZ nutná, a proto v návrhu Stanov zůstane povinnost uspořádání konference 1x 

za dva roky jako doposud. 

 

7. Členka Rady Mgr. Sekaninová navrhla, aby o schvalování výše a lhůty k zaplacení členských 

příspěvků (ust. 10.2.5) nerozhodovala Rada ČJF, ale Konference ČJF. Tento návrh nebyl přijat.  

Hlasování: 

Pro: 1   Proti: 9   Zdržel se: 4 

 

8. Ing. Plachá informovala členy Rady o dopise, který obdržela Komise pro Stanovy od předsedy SMO 

Ing. Šalka (OV SMO obdržel od člena Severomoravské oblasti), kde se mimo jiné hovoří o 

navyšování pravomoci Disciplinární komise v návrhu nových stanov. Patrně se jedná o články 

12.2.2 a 12.2.3 Stanov. V následné diskusi A. Pejos navrhl, aby závazný výklad stanov, řádů a dalších 

dokumentů ČJF (ust. 12.2.2) prováděl výkonný výbor, nikoliv disciplinární komise. Návrh nebyl 

přijat.   

Hlasování: 

Pro: 1 (p. Pejos)  Proti: 11  Zdržel se: 2 

 

9. Dále členové Rady diskutovali o nově zařazeném článku stanov 12.2.3, kdy A. Pejos  navrhl, aby o 

neplatnosti rozhodnutí orgánu ČJF pro jeho rozpor se zákonem nebo stanovami rozhodoval 

výkonný výbor, nikoliv disciplinární komise. Návrh nebyl přijat. 

Hlasování: 

Pro: 2 (p. Pejos)  Proti: 9    Zdržel se: 3 

 

10. Rada ČJF diskutovala o článku 14, odborných komisích. Následně uložila Výkonnému výboru, aby 

připravil návrh „Organizačního řádu ČJF“, z něhož by vyplývalo, jaké odborné komise budou zřízeny 

a jak budou pracovat s tím, že při jejich sestavování bude výkonný výbor přihlížet k případným 

návrhům oblastí. Návrh byl přijat. 

Hlasování: 

Pro: 14   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

11. Rada ČJF hlasovala o doplnění nového článku 17.2.7 návrhu Stanov tak, aby do působnosti 

oblastního výboru náleželo „navrhovat generálnímu sekretáři kandidáta na sekretáře oblasti“. 

Návrh byl přijat. 

Hlasování: 

Pro: 12   Proti: 0    Zdržel se: 2 

 

12. Žádné další návrhy na změnu návrhu stanov nebyly předloženy. Prezidentka ČJF poté vyzvala Radu 

ČJF, aby hlasovala o tom, že předložený návrh Stanov, do něhož budou zapracovány změny podle 

dnešního rozhodnutí Rady ČJF, bude předložen Konferenci ČJF konané dne 16. 11. 2016 ke 

schválení postupem podle ust. 10. 2 .11 Stanov ČJF, tedy jako návrh Rady ČJF na schválení nových 

Stanov ČJF s účinností od 1. 1. 2017. Tento návrh byl přijat.  

Hlasování: 

Pro: 13   Proti: 0    Zdržel se: 1 

 

13. Schválený návrh Stanov bude členům Rady zaslán do 3. 11. 2016 a následně, nejpozději 7. 11. 2016 

bude zveřejněn na webu ČJF a zaslán delegátům celostátní konference ČJF 

 

11:20 Jednání přítomen Ing. Jaroslav Chvalný 

11:30 Jednání opustil JUDr. Toman 



14. Prezidentka ČJF předala slovo Ing. Chvalnému (poradci pro ekonomiku),  který v krátkosti upřesnil, 

již v roce 2015 (jednání Rady 27. 10. 2015), představený princip rozpočtování ČJF.  ČJF bude 

připravovat rozpočet ve 3 fázích, a to 1. fáze přípravy do 1. 12. návrhy oblastí a disciplín zpracovává 

sekretariát s přihlédnutím ke skutečnosti předcházejícího roku, 2. fáze do 15.2. vstupy od 

viceprezidentky pro ekonomiku a příprava pro jednání VV a Rady, 3. fáze do 15.4. (kdy příslib MŠMT 

je, že dotace budou známy do 31.3.) finalizace rozpočtu k projednání a schválení Radou. 

   

15. Ing. Chvalný dále seznámil členy Rady s používáním (již dříve představované) webové aplikace 

účetního programu Xaverius, která umožňuje sledování čerpání rozpočtu ČJF po jednotlivých 

oblastech ČJF, resp. kapitolách. Na dotaz Ing. Kvapilové dále vysvětlil, kde je možné získat 

informace o hospodářském výsledku minulých let (rezerva). 

12:20 Prezidentka ČJF Ing. Plachá vyhlašuje přestávku 

12.20 Jednání opustila JUDr. Říhová 

13:10 Zasedání Rady ČJF pokračuje 

16. Ing. Eva Pařenicová, viceprezidentka pro ekonomiku, doplnila informace o změnách v ekonomické 

oblasti od roku 2017.  Na dotazy ohledně nakládání s hospodářským výsledkem oblasti uvedla, že 

o nakládání s hospodářským výsledkem oblastí rozhoduje Rada ČJF. Ing. Balaštík upozorňoval na 

to, že jako zástupce oblasti hospodařil v minulých letech tak, že jeho oblast disponuje zůstatkem, 

o který nechce přijít ve prospěch celé ČJF.  

17. Ing. Plachá informovala o tom, že Rada ČJF musí schválit  rozpočet ČJF pro rok 2016, který bude 

obsahovat i rozpočty oblastí. Ing. Chvalný po diskuzi a systému schvalování rozpočtu a jeho 

přípravě, navrhuje předložení dokumentu „Zásady sestavování, čerpání a vyhodnocování 

rozpočtu“. Ing. Chvalný navrhl, aby na prosinec byla svolána schůzka oblastních sekretářů 

zabývající se součinností při sestavování rozpočtů oblastí v navrženém formátu a s dodržením 

navržené struktury analytických účtů  

18. Mgr. Divišová krátce informovala, že při kontrolách oblastí za rok 2015, KRK zjistila, že v té době 

používaný systém rozpočtování byl nejasný a nepřehledný.  

19. MUDr. Procházková se zeptala na způsob posuzování projektů. V následné diskuzi se hovořilo  o 

potřebnosti vzniku dokumentu „Metodika vyhodnocení předložených projektů“ pro lepší orientaci 

žadatelů.  

14:05 Jednání opustil Ing. Chvalný 

20. Rada schvaluje využití předloženého formátu pro sestavování oblastních a celorepublikového 

rozpočtu, jako předlohy pro tvorbu rozpočtu ČJF i pro rok 2016 (původně předložený rozpočet tedy 

bude přepracován do nového formátu). 

Hlasování: 
Pro: 14   Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

21. Rada ukládá Výkonnému výboru ČJF vypracování dokumentu „Zásady sestavování, čerpání a 
vyhodnocování rozpočtu ČJF“, který bude obsahovat zejména klíč rozdělování finančních 
příspěvků pro oblasti a nakládání s hospodářským výsledkem oblasti z minulých let. 
Hlasování: 
Pro: 14   Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

22. Rada ukládá Výkonnému výboru vyjasnit, do příštího zasedání Rady, zůstatky hospodaření 
jednotlivých oblastí z předešlých let 
Hlasování: 



Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

23. Rada ČJF diskutovala o mimořádné odměně oblastním sekretářům v souvislosti s nutností 
kontroly dat oblastí v JISu a pořádání mimořádných oblastních konferencí. Konkrétní návrh bude 
předložen ke schválení Ing. Pařenicovou na příštím zasedání rady. Ing. Kvapilová uvedla, že 
vzhledem k plánovanému ukončení pracovního poměru p. Kosaře na pozici oblastního sekretáře, 
navrhuje mimořádnou odměnu rozdělit členům OV VčO, kteří se podíleli na přípravách 
mimořádné konference a plní další úkoly vyplývající z funkce oblastního sekretáře. 
 

24. Rada ČJF hlasovala o finanční podpoře předložených projektů v celkové výši 1.521.200,- Kč   
Hlasování: 
Pro: 14   Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

25. P. Balaštík informoval o soustředění, které Zlínská oblast pořádala na jaře roku 2016, kdy nebyla 
známa podoba předkládání projektů a nebylo tedy možné toto zařadit mezi projekty. Zároveň 
odmítl, vzhledem k nevyhovujícím podmínkám pro pořádání zimních akcí v oblasti, předkládat 
projekt a požádal o příspěvek na soustředění konané na jaře 2016. 
 

26. Rada ČJF hlasovala o poskytnutí příspěvku Zlínské oblasti na již proběhlé soustředění ve výši 40 
tis. Kč 
Hlasování: 
Pro: 9   Proti: 2   Zdržel se: 3 
 

15:15 Jednání opustil p. Bauer 
 

27. Ing. Plachá informovala o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele služeb v oblasti 
mediálního zastupování,  jednáních s pořadateli MČR 2017 a probíhajících přípravách smluv o 
technickém a organizačním zabezpečení MČR. 
 

28. Rada ČJF doporučuje Výkonnému výboru vybrat agenturu, která bude mediálně  zastupovat ČJF 
především směrem k neodborné/ laické veřejnosti. 
Hlasování: 
Pro: 13   Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

29. P. Drbal se dotázal p. Pejose na vysvětlení emailu, který přišel ve včerejších večerních hodinách 
od pí. Juhászové, oblastní sekretářky Královehradecké oblasti, týkající se protinávrhu stanov a 
dalších aktivitách této oblasti souvisejících se změnou stanov. P. Pejos uvedl, že na základě 
demokratického principu je Královehradecká oblast připravena předložit protinávrh Stanov, který 
si nechala vypracovat právníky mimo Českou jezdeckou federaci. 
 

15:35 Jednání opustil p. Balaštík 
 

Prezidentka ČJF ukončila jednání v 15:40 

 

Zapsala Veronika Jiroutová 

 

 

 


