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Zápis z mimořádného jednání  
Výkonného výboru ČJF 

č. 8/2019 

Den konání 3. prosince 2019 

Místo konání Hošťálkova 392/1c, Praha 

Čas  od 9.40 hod Do 16:35 hod  

     

Přítomnost členů VV Martin Blažek Omluven 

Martin Pecka Přítomen  

Ing. Olga Plachá Přítomen 

Bohumil Rejnek Přítomen od 9.45 

hod. 

Jiří Skřivan Přítomen 

Klára Šálková Omluvena 

Bc. Ludmila Šedá Přítomen 

Přítomnost hostů Mgr. Lenka Haderková sekretariát 

Přítomnost dalších osob  Antonín Terber KRK 

  

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání 

2. Čerpání rozpočtu 2019 

3.    Příprava rozpočtu 2020 

 

Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Schvaluje program jednání 8.VV doplněný o body, které budou projednány na 
úvod jako body 2 a 3, stávající body k rozpočtu budou projednány následně: 

- Nominace na Galavečer ČJF 2020 
- Informace k dotacím 
- Informace o kontrole MŠMT k dotacím 
- SCM 2020 
- Výběrové řízení na Generálního sekretáře 

 

Usnesení 
č. 1/8/19 

VV schvaluje doplnění programu jednání o navrhované body a jejich projednání 
v navrhovaném pořadí. 

hlasování Pro:4 Proti:0 Zdržel se:0 

2. Nominace na Galavečer 2020 
Komise disciplín nominovaly jezdce/koně do jednotlivých kategorií, co se týče 
druhu vyhlašovaných kategorií na Galavečeru ČJF byly provedeny dílčí 
úpravy u drezury (zrušena kategorie reprezentant, nově senior), u vytrvalosti 
(zrušena kategorie dvojice) a u všestrannosti (nově samostatné kategorie – 
mladší, starší junior). Prezidentka ČJF udělí cenu prezidenta ČJF. 

Usnesení 
č. 2/8/19 

VV schvaluje nominační seznam na Galavečer ČJF 2020 s navrhovanými 
úpravami kategorií.  

hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0 

3. Informace k dotacím 
ČJF požádala žádost o dotaci v Programu MŠMT – Organizace SPORT 2020.  
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Do 23.12.2019 se měla realizovat dodávka voltižního trenažéru. U dodavatele 
byla ověřena informace, zda dojde k plnění v termínu, neboť v opačném 
případě by to znamenalo ohrožení možnosti úhrady a dotaci by ČJF měla 
vracet. Bylo potvrzeno, že voltižní trenažér by měl být dodán v období od 21.-
22.12.2019.  

 VV vzal na vědomí 

4. Informace o kontrole MŠMT k dotacím 
ČJF obdržela oznámení o zahájení kontroly MŠMT na poskytnuté dotace za 
období 2017 a 2018. Příprava podkladů pro tuto kontrolu, souběžná příprava 
rozjezdu SCM 2020 a příprava vyúčtování dotačních titulů za rok 2019 má 
v nejbližších týdnech prioritu a plně zaměstnává pracovníky sekretariátu, který 
stále není dostatečně personálně obsazen.  
 

 VV vzal na vědomí 

5. SCM 2020 
LH informovala o stavu příprav rozjezdu SCM pro rok 2020. Na jedenáct 
provozovatelů jednotlivých SCM byly připraveny a k podpisu distribuovány 
smlouvy. S vybranými hlavními trenéry SCM daných disciplín bylo naplánováno 
jednání 27.11.2019, ale zrealizovalo se pouze s částí z nich. Dosud nebyly 
dodány seznamy realizačních týmů jednotlivých SCM a plán činnosti, aby mohl 
VV schválit komplexní materiál. Je složité za situace, kdy vázne efektivní 
komunikace a včasné dodávání nezbytných a základních informací na 
sekretariát, následně zpracovávat plnohodnotný materiál. Snad se podaří 
podstatné informace získat včas tak, aby mohl být připraven komplexní materiál 
na jednání VV dne 10.12.2019. Ze strany sekretariátu byly dále přepracovány 
vzorové formuláře pro povinnou evidenci dokladů – souhlasy rodičů, žádost o 
sportovní prohlídku, informační leták pro rodiče ke sportovním prohlídkám, 
aktualizovaný vzor třídní knihy a dále se pokračuje na aktualizaci řádu SCM, 
Kodexu chování a metodických pokynů. VV bude muset nastavit systém 
odměňování hlavních trenérů a realizačních týmů SCM. 
 

 VV vzal na vědomí   

6. Výběrové řízení na Generálního sekretáře 
Členové VV měli možnost se účastnit pohovoru s uchazeči na pozici 
Generálního sekretáře ČJF, kteří prošli do druhého kola výběrového řízení. 
Z pohovorů vyplynulo, že očekávané standardní finanční ohodnocení za tuto 
práci není možné v rámci nastavených finančních limitů sportovního svazu 
naplnit. Ani jeden z uchazečů nedisponuje předpoklady pro komplexní výkon 
této činnosti, a proto nebyl žádný z uchazečů na pozici GS vybrán. VV se 
dohodl na dalším postupu ve smyslu zadání vytvoření organizační struktury 
sekretariátu ČJF a vytvoření kompetenčních zadání pro zaměstnance ČJF tak, 
aby bylo možné přesně a lépe definovat skutečné priority personálního pokrytí 
sekretariátu v souladu se všemi vykonávanými procesy. Další přesný postup 
včetně řešení personálního obsazení neobsazených pracovních pozic bude 
stanoven nejpozději na jednání VV ČJF 10.12.2019. 
 

  

7. Čerpání rozpočtu 2019  
Bude projednáno po celkovém doplnění všech položek za rok 2019, termín 
bude stanoven na jednání VV dne 10.12.2019. 
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8. Příprava rozpočtu 2020 
LŠ představila koncept návrhu rozpočtu 2020, k němuž se rozvinula obsáhlá 
diskuse s dalšími podněty k zapracování. Jednotlivými členy VV byly 
definovány příslušné položky rozpočtu, bylo přistoupeno k částečné úpravě 
dílčích položek rozpočtu a jejich směřování ke členům ČJF. Další jednání o 
rozpočtu 2020 bude provedeno na základě upravených podkladů na jednání VV 
dne 10.12.2019. VV ČJF předpokládá dokončení rozpočtu nejpozději do 
poloviny ledna 2020. 
 

úkol LH za sekretariát dodá návrh mezd zaměstnanců sekretariátu. Rozpočty komisí 
disciplín budou vráceny P. Duškové k dopracování. 

 
        Zapsala: Mgr. Lenka Haderková 


