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Počet stran:
Přítomni: Lenka Sekaninová, Richard Novák, Josef Hrabálek, Daniela Diringerová, Iva Trtíková
Hosté:
Omluveni: Pavel Koláček
Neomluveni:

Program jednání
1.

2.

Zpráva z Rady ČJF
Víceprezidentka ČJF pro ekonomii Dana Denková sdělila Radě, že na ČJF probíhá v těchto dnech
audit roku 2014 a blíží se ke konci. Při kontrole Jihomoravské oblasti byly zjištěny rozdíly mezi
databází centrály a evidenčním programem peněžních prostředků EFIPRO. U subjektů MG0007,
MG0057, MG0128 a MG0136 se jedná pouze o poplatek za subjekt, který není v EFIPRO
evidován. U subjektů MG0078 a MG0213 se jedná o prodloužení subjektu, členů, jezdců (junior i
senior). Tyto dva subjekty nejsou v EFIPRO evidovány vůbec. Předsedkyně oblasti Mgr. Lenka
Sekaninová byla písemně vyzvána paní Danou Denkovou, aby subjekty doložily doklady do 29.4.
Tyto subjekty byly osloveny předsedkyní Mgr. Lenkou Sekaninovou s prosbou o zaslání dokladů o
úhradě poplatků do 28., respektive 29.4. K dnešnímu dni některé subjekty dodaly doklady nebo
čestné prohlášení. Pouze subjekt MG0057 se vyjádřil pouze ústně, že v roce 2014 subjekt ani žádné
licence neprodlužoval. Písemně čestné prohlášení doručeno nebylo.
Dalším bodem jednání byla práce sekretářů. Ti mají v popisu práce, mimo jiné, vždy do 10. dne
následujícího měsíce odevzdat na ČJF do Prahy všechny účetní doklady a zaslat finanční odvody na
účet ČJF. Jediná Jihomoravská a Východočeská oblast k 22.4.2015 neodevzdala za rok 2015 vůbec
nic. Sekretářka oblasti Mgr. Iva Trtíková byla vyzvána k okamžité přípravě dokladů a odevzdání
ekonomické komisi ke kontrole včetně počítače a přístupem do EFIPRO a centrální databáze. Dle
VV ČJF však předseda nemá právo náhledu do těchto databází. Z tohoto důvodu odmítá Mgr.
Lenka Sekaninová podepsat výkazy s ekonomikou za druhou polovinu března. Za leden, únor a
první polovinu března je v kompetenci pana Josefa Trojance podepsat výkazy s ekonomikou.
Žádáme VV ČJF o přesnou specifikaci pravomocí předsedy oblasti a jeho odpovědností.
Sekretář
Na základě rozhodnutí OV – schůze z 20.4.2015 sekretářka oblasti Mgr. Iva Trtíková předala
ekonomické komisi (Bc. Ludmile Šedé) papírové doklady k evidenci klubů a výpis z EFIPRO
v papírové podobě. Bez možnosti vstupu do PC potažmo do centrální databáze a EFIPRO programů
není možné 100% překontrolovat správnost. Namátkově byly vybrány 3 kluby a ve všech klubech
shledala Bc. Šedá a Mgr. Sekaninová při kontrole chyby.
OV ukládá sekretářce oblasti předložit na příští schůzi řádně vedený pokladní deník.
Barbaře Zouharové z JK Lyra vystavila sekretářka oblasti neoprávněně licenci jezdce v měsíci únor
2015 a to i přesto, že slečna Zouharová nikdy ZZVJ nesplnila a plnila je až 25.4.2015 v Brně na
Panské líše. Zástupkyně JK Lyra paní Borková vrátila poštou licenci zpět paní sekretářce. Slečna
Zouharová již dopředu žádala o to, aby jí mohla být, v případě úspěšného splnění ZZVJ, vystavena
licence tak, aby mohla startovat na Panské líše na oficiálních závodech dne 26.4.2015. Slečna
Zouharová ZZVJ úspěšně splnila a dle pokynů sekretáře jí předsedkyně oblasti vystavila licenci.
Sekretářka však neoprávněně vystavenou licenci nezrušila a tím pádem by došlo k duplicitě.
OV rozhodl, že sekretářka má za úkol neoprávněně vystavenou v databázi zrušit a zaevidovat
licenci získanou po splnění ZZVJ.
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Sekretářka oblasti Mgr. Trtíková zjistila při prodlužování licencí, že jezdkyně subjektu JK Osada
lípa zažádala v roce 2014 o duplikát licence jezdce G1399, který řádně v roce 2014 uhradila.
V databázi však licence prodloužena v roce 2014 nebyla. Stejně tak licence sekretářky oblasti Mgr.
Ivy Trtíkové byla v roce 2014 řádně uhrazena, avšak prodloužena v databázi nebyla. Dle Mgr.
Trtíkové tato skutečnost nebyla ojedinělá. Zřejmě tyto licence nebyly zadány ani v EFIPRO. OV
JmO nemůže tuto skutečnost ověřit, protože neobdržel od minulého OV žádné doklady – viz. Zápis
ze schůze z 20.4.2015.
Sekretářka oblasti JmO ČJF přednesla, že se členové JmO ČJF často ptají na pojištění členů.
Sekretářka projedná tuto záležitost s generální sekretářkou Nelou Gottweisovou a instrukce vyvěsí
na webu www.jmo-cjf.cz.
Dále sekretářka oblasti přednesla, že jí byl doručen pokyn od pana Kuby (tvůrce EFIPRO), že mají
provést aktualizaci programu sami sekretáři. OV JmO ČJF však s tímto nesouhlasí. Aktualizace by
měla být provedena při školení sekretářů, které v roce 2015 ještě vůbec neproběhlo.
Stále trvá úkol pro sekretáře oblasti vypracovat smlouvy s pořadateli oblastních přeborů o jejich
pořádání do 10.5.2015. Předsedkyně smlouvy odsouhlasí.
Sekretářka oblasti Mgr. Iva Trtíková odevzdá do 30.6.2015 ke kontrole všechny dokumenty
k členské základně a vybraných finančních prostředků. Na ČJF odešle neprodleně všechny účetní
doklady, jejichž kopie zůstanou uloženy na JmO.
OV pověřuje předsedkyni JmO ČJF k projednání s novým výkonným výborem ČJF ukončení
smlouvy se stávající sekretářkou oblasti Mgr. Ivou Trtíkovou a vypsání nového výběrového řízení.
MJmO 2015
Mgr. Sekaninová předložila OV katalogy k vybrání medailí, kokard a pohárů pro MJmO. Kokardy
budou zakoupeny u Lenky Ryvolové, která nabídla nejlepší ceny. Medaile a poháry budou
zakoupeny ve firmě Garko ze stejných důvodů. OV se na výběru shodl a pověřil Mgr. Sekaninovu
k objednání kokard, pohárů a medailí. Zároveň pověřuje předsedkyni k vyjednání dek pro vítěze
jednotlivých kategorií se sponzorem.
Celkové předpokládané náklady na MJmO v drezuře, všestrannosti, parkurech, spřežení, vytrvalosti
a paravoltiži jsou 150.000,- Kč z rozpočtu JmO ČJF. Seniorské kategorie budou z rozpočtu JmO
ČJF odměněny peněžitou výhrou, ostatní kategorie poukazy k odběru zboží.
Různé
ČJF získala pro rok 2015 dotace pro parajezdectví. Sekretářka oblasti byla písemně předsedkyní
vyzvána k zaslání žádosti o příspěvek na MJmO v paravoltiži na ČJF. Úkol nesplnila a trvá nadále.
OV nepodpoří finančně Velkou Cenu Brna v parkurovém skákání ani CDI-W (Světový pohár
v drezuře).
Východočeská oblast bude 4.-7.6. pořádat školení pro stavitele parkurů. Více informací naleznete
na www.vco-cjf.cz
OV Jihomoravské oblasti dává podnět Výkonnému výboru k vypracování jednotných formulářů
pro evidenci účastníků ZZVJ včetně jejich výsledků.
Vypracovala: Daniela Diringerová
Schválila: Lenka Sekaninová

