
Vyjádření České jezdecké federace k hospodaření Severomoravské oblasti 
 
Úvodem je třeba stručně vysvětlit základní princip nakládání a přerozdělování finančních 
prostředků získaných od členů České jezdecké federace („ČJF“) za registrační a licenční 
poplatky, tzv. členské poplatky.   
 
V každé z 11 oblastí ČJF je za řádný výběr členských poplatků odpovědný příslušný oblastní 
sekretář, jehož povinností je zaplacení jednotlivých poplatků zaznamenávat do databáze ČJF. 
Vybrané členské poplatky tvoří podstatnou část rozpočtu ČJF, a z tohoto hlediska je 
spolehlivost oblastních sekretářů velice důležitá.  
 
Členské poplatky lze hradit přímým převodem na jednotlivé oblastní účty, kterými byly až do 
31. 12. 2010 účty Krajských sdružení Českého svazu tělesné výchovy („ČSTV“ ), popř. 
v hotovosti přímo oblastnímu sekretáři, který je v takovém případě nejen povinen zaplacení 
členského poplatku neprodleně zaznamenat do databáze, ale rovněž členovi, od něhož platbu 
přijímá, vystavit příjmový pokladní doklad.  
 
Členské poplatky vybrané v jednotlivých oblastech se následně dělí dle klíče schváleného 
Konferencí a Radou ČJF na část spadající do rozpočtu jednotlivé konkrétní oblasti a část, 
která tvoří „centrální“ rozpočet ČJF jakožto celorepublikové organizace. Povinností 
jednotlivých oblastních sekretářů je nejenom vybírat členské poplatky a z části členských 
poplatků spadajících do rozpočtu jednotlivých oblastí zabezpečovat jejich činnost, ale rovněž 
převést část vybraných členských poplatků tvořící centrální rozpočet na účet k tomu určený 
(„centrální účet“), se kterým disponuje Výkonný výbor ČJF popř. jím pověřený pracovník 
(např. generální sekretář).   
 
Vzhledem k postupnému nárůstu členské základny a celé ČJF, není každodenní kontrola 
řádné činnosti jednotlivých oblastních sekretářů v možnostech centrálních orgánů ČJF, a 
proto kontrolu ve vztahu k výkonu funkce jednotlivých oblastních sekretářů vykonávají (resp. 
by měly vykonávat) Oblastní výbory ČJF („ OV ČJF“ ) příslušné dle jednotlivých oblastí. 
Úkolem OV ČJF je vedle dalších činností i pravidelný dohled nad činností oblastního 
sekretáře, tedy např. zda oblastní sekretář vybrané členské příspěvky řádně zaznamenává do 
databáze, zda vede evidenci výdajů z rozpočtu oblasti řádně a pravdivě a zda dokumenty 
(např. čerpání oblastního rozpočtu, vyúčtování příjmů za členské poplatky atd.), které oblastní 
sekretář každoročně odevzdává centrálnímu sekretariátu ČJF, je správná a pravdivá. 
Vzhledem k tomu, že jednotlivé OV ČJF nemají právní subjektivitu, tzn. že nejsou schopny 
ve vztahu k dalším osobám a subjektům (např. bankám či jiným institucím) vystupovat 
samostatně a jednat svým jménem, do 31. 12. 2010 využívaly jednotlivé oblasti ČJF 
k vybírání členských poplatků účty Krajských sdružení ČSTV. Takový postup byl vzhledem 
k dosavadní a dlouhotrvající spolupráci ČSTV a různých sportovních organizacích (včetně 
ČJF) zavedenou praxí. Z důvodů větší transparentnosti a negativních zkušeností 
v Severomoravské oblasti se proto ČJF v roce 2010 dospěla k rozhodnutí, že svým jménem 
pro jednotlivé OV ČJF zřídí samostatné účty. Na těchto účtech jsou v současné době 
v jednotlivých oblastech bezpodmínečně soustřeďovány vybrané členské poplatky.  
 
 
Blíže k Severomoravské oblasti 
 
Jak již bylo uvedeno výše, jednotliví oblastní sekretáři využívali k výběru členských 
příspěvků účty Krajských sdružení ČSTV. Bývalá oblastní sekretářka Severomoravské oblasti 



(„oblast H“) - Helena Šalamonová ovšem vybírala členské poplatky na svůj soukromý účet, a 
to údajně bez vědomí OV ČJF. Ačkoli je tento způsob výběru členských poplatku zcela 
v rozporu se všemi pravidly hospodaření oblastí, nebyl by důvodem trestního oznámení, které 
ČJF na Helenu Šalamonovou podala, pokud by Helena Šalamonová s vybranými členskými 
poplatky naložila v souladu s jejich určením.  
 
Začátkem roku 2008 bylo ekonomkou centrálního sekretariátu ČJF zjištěno, že oblast H 
neodvedla do centrálního rozpočtu příslušný podíl vybraných finančních prostředků za rok 
2007. Helena Šalamonová pracovníky sekretariátu ujišťovala, že vybrané členské příspěvky 
zaslala na příslušné účty včetně zaslání finanční prostředků připadající do centrálního 
rozpočtu v roce 2007 na centrální účet a zřejmě pouze v důsledku administrativního 
pochybení banky nebyly finanční prostředky připadající do centrálního rozpočtu připsány na 
centrální účet. Helena Šalamonová rovněž přislíbila, že se s touto záležitostí na odesílající 
banku obrátí a pochybení napraví. Helena Šalamonová ovšem zůstávala nečinná a až po 
urgencích pracovníků sekretariátu doložila výpis ze svého účtu, ze kterého bylo zřejmé, že 
Helena Šalamonová v roce 2007 na centrální účet skutečně část členských příspěvků 
spadajících do centrálního rozpočtu převedla. Tehdejší generální sekretář ČJF („GS“) Ing. 
Lomský na základě podnětu Ing. Šretra, viceprezidenta ČJF pro ekonomiku, ověřoval 
u přijímající banky (tedy banky, u které je veden centrální účet ČJF) skutečnosti vyplývající 
z výpisů předložených Helenou Šalamonovou. Tímto následným ověřením bylo zjištěno, že 
peněžní prostředky, jejichž převod na centrální účet Helena Šalamonová dokládala výpisy ze 
svého účtu, nebyly na centrální účet nikdy připsány. Helena Šalamonová rovněž k doložení 
svých tvrzení předložila potvrzení od Československé obchodní banky, a. s. („ČSOB“), u níž 
má zřízen svůj účet, o tom, že převody na centrální účet ČJF uvedené ve výpisech 
předložených Helenou Šalamonovou, byly uskutečněny. Ing. Lomský ověřoval u ČSOB údaje 
z potvrzení, které Helena Šalamonová předložila, a zjistil, že ČSOB takové potvrzení Heleně 
Šalamonové nikdy nevydala. Ing. Lomský rovněž zjistil, že výpisy, kterými Helena 
Šalamonová dokládala převody peněžní prostředků, byly pozměněny tak, že u jednotlivých 
převodů byl namísto původního účtu příjemce vepsán centrální účet ČJF. 
 
Po výše uvedených zjištěních bylo již zcela zjevné, že se nejedná o administrativní chybu či 
problém v převodu mezi přijímající a odesílající bankou. Helena Šalamonována žádost o 
předložení dokladů prokazujících hospodaření a pohyby peněz v oblasti H v roce 2007 
reagovala s tím, že veškeré účetní doklady ztratila a poté přestala s ČJF jakýmkoli způsobem 
komunikovat a nejevila snahu nastalou situaci jakkoliv vysvětlit a řešit. Vzhledem k výše 
uvedeným skutečnostem proto ČJF již neměla jinou možnost než oznámit výše uvedené 
skutečnosti orgánům činným v trestním řízení, když existovalo vážné podezření, že Helena 
Šalamonová peněžní prostředky, které od členů ČJF v roce 2007vybrala, zpronevěřila. Dalším 
nutným krokem bylo zahájení soudního řízení směřujícího k tomu, aby soud Heleně 
Šalamonové uložil povinnost dlužné členské příspěvky uhradit, z tohoto důvodu proto ČJF 
prostřednictvím advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, 
s. r. o. podala žalobu na zaplacení dlužných členských poplatků za rok 2007 společně s 
návrhem na vydání platebního rozkazu.  
 
Současně s výše uvedenými kroky Dozorčí komise ČJF („Dok ČJF“) uložila OV 
Severomoravské oblasti ČJF provést hloubkovou kontrolu hospodaření od roku 2007 do roku 
2009. Výstup z této kontroly nebyl ovšem z pohledu centrálních orgánů ČJF dostatečný. OV 
Severomoravské oblasti ČJF totiž kromě dluhu na členských poplatcích za rok 2007 nezjistil 
v hospodaření oblasti H žádné nedostatky a neobjasnil tedy pochybnosti týkající se 



hospodaření této oblasti, které vyvstaly ve vztahu k dalším letem v rámci šetření dlužných 
členských poplatků za rok 2007.  
 
Řádnou hloubkovou revizi hospodaření oblasti H nakonec provedla až předsedkyně Dok ČJF. 
Při této revizi bylo potvrzeno dřívější podezření, že v oblastním hospodaření jsou další 
nesrovnalosti (např. že členské poplatky připadající do společného rozpočtu za rok 2008 byly 
částečně hrazeny z členských poplatků vybraných v roce 2009, aniž by bylo dostatečně 
zdokumentováno, jakým způsobem bylo naloženo s poplatky v roce 2008 jednoznačně 
vybranými ovšem neodvedenými). 
 
ČJF o všech těchto skutečnostech průběžně informuje Policii ČR, konkrétně 1. oddělení 
hospodářské kriminality Územního odboru Služby kriminální policie a vyšetřování, 
policejního orgánu Městské ředitelství policie Ostrava Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje (dále jen ,,policie“), jež podezření ze spáchání trestného činu 
zpronevěry intenzivně prošetřuje. Policie disponuje se všemi pro ČJF dostupnými dokumenty 
a ČJF s policií na vyšetřování úzce spolupracuje. Bližší informace o postupu v této věci ani 
konkrétní finanční částku není možné v současné době z důvodů probíhajícího vyšetřování 
zveřejnit. 
 
K výše uvedeným skutečnostem pouze dodáváme, že Helena Šalamonová již funkci 
oblastního sekretáře nevykonává, a to od 1.října 2010. 
 
 
Lucie Spiwoková – Generální sekretář ČJF, o.s.     
 


