
 
Zápis z 2. zasedání OV ČJF Praha dne 29. dubna 2019 

OTEVŘENÉ ZASEDÁNÍ 
Přítomni: Ing. Cyril Neumann, Robert Pokorný, Kateřina Havlíčková, Ing. Eva Pařenicová, Ing. Renata 
    Habásková, Vlasta Kadlecová, Ria Lacina Hoffmeisterová, Jiří Holubář, Irena Hůlková 
Velké Přílepy,  19:00 hodin 
 
Program schůze: 

- Schválení programu schůze 
- Schválení zápisu z 1. zasedání OV ČJF Praha 
- Rozpočet oblasti Praha na rok 2019, připomínky, vysvětlení, schválení 
- Schválení STP OM Prahy 2019, povinnosti pořadatelů, finanční limit cen 
- Podmínky pro pořadatele ZZJV 2019, zrušení financování přípravných kurzů před ZZJV 
- OPP – Kapitola II. a III. 2019 – výzva subjektům k pořádání 
- Různé 

 
1. OV ČJF Praha schválil program veřejného zasedání 
2. OV ČJF schválil zápis z 1. schůze OV ČJF Praha 

 
3. Pro rok 2019 bude oblast Praha hospodařit s výdajovou stránkou rozpočtu ve výši 1 285 500,- 

Kč. Zásadní příjmovou částí rozpočtu je podíl z licenčních poplatků 687 593,- Kč a dále pak částka 
452.000,- Kč určená k financování oblastních SCM pro děti a juniory do 18ti let (OPP kapitola II. 
a III. – plán koncepce soustředění pro děti a juniory - oblastní SCM z dotace ČOV). 
Ing. Eva Pařenicová seznámila přítomné s návrhem čerpání obou částek a vysvětlila přítomným 
jednotlivé kapitoly. Sestavený rozpočet počítá s výdaji na sport a tělovýchovu ve výši více jak 
93% celkových výdajů. Celé znění rozpočtu naleznete na oblastním webu v sekci ekonomika, 
OV ČJF schválil rozpočet oblasti na rok 2019. 
 

4. Byly doplněny a schváleny STP OM Prahy 2019:  
Sumarizace STP OM Prahy 2019. 
DREZURA: pony TJJ Přední Kopanina 18. 5. (jednokolové soutěže, s jedním koněm) 
Celková dotace do cen 15.000,- Kč, floty, medaile, poháry 
   jezdci 8 – 10let – Z1, 

jezdci 11 – 13let – DÚ B/2018 
jezdci 14 – 16let – DD/2018 

DREZURA: TJJ Přední Kopanina 19. 5. (jednokolové soutěže, s jedním koněm) 
Celková dotace do cen 30.000,- Kč, floty, medaile, poháry 
   děti – DD 

junioři – JU 
U25 – SG 
Senioři - Malá Runda – IMI/2018 
   Velká Runda – GP 

SKOKY: pony Hradištko – 14. 6. (ve druhém kole pouze s jedním koněm)  
celková dotace do cen 15.000,- Kč, floty, medaile, poháry 
   8 – 10 let – ZPA + ZPA (2. kolo dvoufázové sk. 274.2.5) 
   11 – 13 let – ZLP handicap + LP** handicap  

(2. kolo dvoufázové sk. 274.2.5) 
   14 – 16 let – LP** handicap + SP* 

(2. kolo dvoufázové sk. 274.2.5) 
SKOKY: Hradištko – 15. – 16. 6. (ve druhém kole pouze s jedním koněm)  
celková dotace do cen 70.000,- Kč, floty, medaile, poháry 
   děti – Z+Z    



junioři – ZL + L* 
U25 a ženy – L**+S* 
senioři – S*+S** 
družstva smíšená – L*+L** 

VŠESTRANNOST: Borová 13. – 14. 7. 2019, (pouze s jedním koněm)  
celková dotace do cen 30.000,- Kč, floty, medaile, poháry, v případě nenaplnění kategorie možné 
i spojení kategorie děti + jun. a mladí jezdci + senioři 
   děti – ZL 

junioři – ZL 
mladí jezdci – L 
senioři – L  

PARADREZURA:  Hradištko 20. – 22. 9. 2019, floty, medaile, poháry 
   Při Finále paradrezurního poháru  
PARAVOLTIŽ: Orion Praha 19. 5. 2019, floty, medaile, poháry (5 kategorií) 
 
Všichni pořadatelé OM 2019 mohou čerpat finanční podporu z prostředků oblasti, ale jsou povinni 
dodat výsledky OM v listinné podobě sekretáři oblasti! 
 

5. Vzhledem ke změně zdroje financování OPP -   Kapitola I. – příprava před ZZJV – dříve hrazeno 
z centrálního rozpočtu, nyní hrazeno POUZE z rozpočtu oblasti, OV ČJF rozhodl o ukončení 
podpory přípravných kurzů před ZZJV pořádaných v oblasti Praha. Ekonomická rozvaha zůstává 
pouze na pořadateli.  
OV ČJF se bude spolupodílet na organizačních nákladech na ZZJV jednorázovou částkou 5.000,- 
Kč/den konání ZZJV a přefakturováním poplatků vybraných přes JIS za složení ZZJV. 
 

6. OV ČJF Praha vyhlašuje výzvu subjektům, které by měly zájem v 10 – 12 měsíci 2019 pro jezdce 
do 18 let organizovat SCM oblasti. OV Praha jedná o organizaci těchto výcvikových setkání se 
střediskem ve Velké Chuchli, ale očekává i další návrhy ze strany pořadatelů. OV ČJF Praha vyzývá 
subjekty oblasti, aby na základě Výzvy pro subjekty oblasti Praha,  OPP – kapitola II a III do 31. 5. 
2019 předložily své návrhy na pořadatelství SCM oblasti Praha (mail: oblast.prazska@cjf.cz). 
Kompletní znění Výzvy naleznou subjekty na webové stránce oblasti v sekci vzdělávání a každý 
subjekt obdrží výzvu elektronickou cestou.                                                                                                                          

 
7. Dotace M.H.M.P – Ing. Eva Pařenicová seznámila všechny přítomné s postupem a sledem 

událostí, týkajících se nepodané žádosti o Grant MHMP. Vysvětlila, proč OV odmítá přijmout 
kritiku špatného vyúčtování ze strany tří subjektů, kteří byly účastníky loňského Grantu. OV ČJF 
Praha připravuje stížnost na postup MHMP při kontrole vyúčtování grantu a očekává součinnost 
ČJF. Zpochybnění vyúčtování Grantu ze strany Magistrátu považuje za neoprávněné, protože 
z žádného účetního dokladu nevyplývá, že sportovní aktivity tří zpochybňovaných subjektů 
neprobíhaly na území hlavního města. 

 
8. Různé 

- Materiální zajištění na MČR: účastníci soutěží družstev dostanou podsedlové dečky, každý 
účastník MČR + vedoucí ekipy pak sportovní tričko oblasti Praha. 

- Družstvo na MČR sestavuje OV ČJF Praha spolu s vedoucím ekipy na základě výsledků koně 
v JISu ke dni uzávěrky. 
Stížnost paní Kadlecové (TJJ Přední Kopanina) na souběh termínů drezurních závodů 
Kralovického dvora. Nekorektnost při vkládání termínů v těsné blízkosti a v termínu tradičních 
závodů TJJ Přední Kopanina. Ing. Renata Habásková, že se nejednalo o úmysl, ale ze strany 
Kralovického dvora nebyl jiný termín volný a že OV nemá žádnou možnost termín závodů 
jiných pořadatelů (navíc z jiné oblasti) zpochybňovat. Přesto bylo přislíbeno v listopadu 2019 
při sestavování kalendáře pro rok 2020 vyvinout prostřednictvím OV ČJF Praha maximální úsilí 



o dohodu a termínovou optimalizaci mezi oblastí Praha a Střední Čechy. OV ČJF zorganizuje 
koordinační schůzku se STČ oblastí před zápisem termínů do kalendáře ČJF 2020 tak, aby 
termíny pořadatelů v okruhu 50 km pokud možno nekolidovaly. 

- OV ČJF schválil Pravidla PARAGAN JUMP TOUR, pořádaných subjektem oblasti Praha. Znění 
pravidel bude zveřejněno na webu oblasti. Jednotlivá kola budou schvalována samostatnými 
rozpisy.  

- OV ČJF pověřil I. Hůlkovou, ve spolupráci s členem VV ČJF panem M. Blažkem, ke 
shromážděním informací týkajících se objektivního posouzení objemu práce oblastního 
sekretáře na základě počtu prováděných operací v JISu. Dále pak soupisem pracovní náplně a 
časové náročnosti práce sekretáře pro OV ČJF a pro centrálu ČJF. Ke spolupráci s členem VV 
ČJF panem Blažkem.  

- Bylo rozhodnuto, že slavnostní galavečer oblasti Praha bude i v roce 2019 organizován v rámci 
galavečeru jezdeckého sportu v Praze na Žofíně (Jezdectví) a že nejlepší jezdci oblasti budou 
vyhodnocováni na základě oficiálních žebříčků ČJF. 

 
 
Zapsala: Irena Hůlková, jednání zakončeno ve 23:15 hodin.  


