
 
Zápis z 29. zasedání OV ČJF Praha dne 4. února 2019 

Přítomni: Ing. Cyril Neumann, Ing. Martin Hladík, Ing. Eva Pařenicová, Ing. Renata Habásková 
Hosté: Irena Hůlková – sekretář oblasti 
Jednání zahájeno v 19:00 hodin 
 
Program schůze: 

- Zprávy z ČJF 
- Příprava Volební konference ČJF Praha 
- Galavečer oblasti 
- Ekonomická situace oblasti 
- Termíny ZZJV 2019  
- OPP 2019 
- Výkonnostní odznaky za sezonu 2018 
 

1. Zprávy z ČJF: 
Na Radě, která se konala 13.12. 2018 se schválilo: rozpočet pro rok 2018, schválen výsledek 
hospodaření roku 2017, zdarma refreshing rozhodčích na náklady centrální ČJF. celé znění na 
webu ČJF  

2. Volební oblastní konferenci zajistí sekretář oblasti: zveřejnění na webu oblasti, pozvánky a 
delegační listy na subjekty, podle počtu členské základny k 31.12.2018. Zajistí místnost, 
ozvučení, technické vybavení, volební lístky, přípravu usnesení, přípravu zápisu, ověří na 
JUSTICE.cz odpovědné osoby za kluby v porovnání s JISem, připraví prezenční listiny. M. Vítek 
zajistí právní pomoc na konferenci. Členové a předseda OV si připraví jednotlivé zprávy za svůj 
úsek. 

3. Galavečer oblasti Praha se opět bude konat v Praze na Žofíně při plese časopisu Jezdectví dne 
9.3.2019. Oceněna PJL 2018 a výkonnostní odznaky. Oceněni budou 1. – 3. umístění v žebříčku 
jednotlivých kategorií + nejlepší z voltiže, paravoltiže a paradrezury. Konečný seznam bude 
vyvěšen na webu oblasti. C. Neuman zajistí květiny, sekretář zajistí plakety, pozvánky na subjekty 
a zpětnou vazbu od oceněných. M. Vítek proformu faktury za občerstvení. 

4. Čerpání rozpočtu – E. Pařenicová provedla kontrolu skutečného čerpání rozpočtu s programem 
Xaverius. Sekretář zajistí s účetní ČJF další nezapsané náklady a výnosy. Sekretář zajistí chybějící 
podklady za podporu pořadatelům (22.5. bod 9 a 10.). 

5. Termíny ZZJV 2019 o plánované termíny zkoušek pro rok 2019 zažádaly tyto subjekty: TH 
Equiclub – duben, říjen, Dvůr Hoffmeister – konec dubna, Pony park Měšice – květen, JK JS 
Ctěnice  - přelom květen/červen a srpen, Equus Kinsky – květen, Equi Academy – květen. Přesné 
termíny budou zveřejněny v JIS, po dohodě s pořadatelem.  

6. Podmínky OPP pro dok 2019 nebyly schváleny na Radě ČJF, proto oblast nemůže vyhlašovat 
jakékoliv projekty.  

7. Ekonomická situace oblasti:  
Ing. Eva Pařenicová informovala ostatní členy OV, že v programu Xaverius nejsou správně 
zaúčtované položky týkající se oblasti Praha. Z 31 zaúčtovaných položek 9 naší oblasti nepřísluší, 
zároveň jsou ale nákladové položky, které v účetnictví chybí. Zcela v účetnictví oblasti chybí 
příjmová část oblasti (příjmy z pořádání ZZJV, školení rozhodčích, atd.) 

8. OV ČJF Praha schválil výkonnostní odznaky, o které si zažádali členové oblasti Praha za své 
výkony v roce 2018. Sekretář zajistí na sekretariátu ČJF jejich vydání. Předány budou při 
Galavečeru 9.3.2019.  

 
 
Zapsala : Irena Hůlková, jednání zakončeno ve 23,15  


