
 
Zápis z 3. zasedání OV ČJF Praha dne 3. července 2019 

 
Přítomni: Ing. Cyril Neumann, Robert Pokorný, Kateřina Havlíčková, Ing. Eva Pařenicová, Ing. Renata 
    Habásková, Irena Hůlková 
Novodvorská , Praha 4,  18,30 hodin 
 
Program schůze: 

1. Schválení doplnění programu schůze 
2. Schválení zápisu z 2. zasedání OV ČJF Praha – per rollam 
3. Vyúčtování dotace 2018/2019 MHMP  
4. Kontrola KRK - dotace MHMP 
5. Vedoucí ekip na MČR 
6. Oblastní SCM 
7. Návrhy do legislativní a vzdělávací komise 
8. OM Prahy – drezura – vyúčtování 
9. OM Prahy – skoky – vyúčtování 
10. Různé 

 
 

1. OV ČJF Praha schválil program  zasedání. 
2. OV ČJF schválil per rollam zápis z 2. schůze OV ČJF Praha 
3. Eva Pařenicová informovala schůzce s realizátory projektu MHMP za rok 2018/2019. Všichni 

realizátoři předložili svá vyúčtování ke kontrole, včetně dokladů. Sumárně bude celé vyúčtování 
předáno kontrole KRK a  VV ČJF.  
OV ČJF nesouhlasí se závěry a postupem zaměstnance ČJF paní Haderkové při navrácení 
227.000,- Kč z dotací 2017/2018, kdy nečekala na platební výměr z MHMP a špatně 
vyhodnoceným postupem , připravila realizátory o možnost dalších právních možností.  

4. Kontrola KRK – dne 21. 6. 2019 se do kanceláře oblasti Praha dostavil člen KRK ing. Bohumil 
Vojtek a zkontroloval postup vyúčtování dotací MHMP. Závěry kontroly budou v písemné 
podobě předány presidentce ČJF. Na místě konstatoval správný postup při vyúčtování jak 
starých dotací, tak letošních a pochybení postupu sekretariátu ČJF v navrácení financí.  

5. Vedoucí ekip na MČR 2019:  
Vedoucímu ekipy bude proplacena část nákladů, které s touto funkcí má: 
500,- Kč na den a cestovní náklady osobního auta a oblastní tričko 
MČR DREZURA:  Renata Habásková (zástupce Kateřina Havlíčková) Vzhledem ke změně 
MČR SKOKY SEN. U25: bude určen  
MČR VŠESTRANNOST:  Robert Pokorný 
MČR SKOKY DĚTI: Miloslav Vítek 
MČR PONY:  Ria Hoffmeisterová 

6. Oblastní projektová podpora – Kapitola II. a III.  
OBLASTNÍ SCM 
Na výzvu OV ČJF Praha k zapojení do projektu se přihlásili pouze pořadatele: 
JK Ronex termíny: 24. – 25.7., 15. – 16. 8., 29. – 30. 8. 
Dvůr Hoffmeister termíny: červenec, srpen, září 
TH Equiclub  termíny: červenec, září, říjen 
OV sjednal spolupráci s jezdeckým areálem ve Velké Chuchli – organizačně dořeší soustředění 
po 15. 11. 2019 
OV ČJF musí vyčerpat do konce roku 2019 celkovou částku 452.000,- Kč na tyto dvě kapitoly. 
V případě nevyčerpání musí být finance vrácen zpět na ČJF a nelze je překládat do dalšího roku. 
  



7. OV ČJF navrhuje do vzdělávací komise, s ohledem na jeho zkušenosti v oblasti vzdělávání, pana 
Cyrila Neumanna.  V dosavadní vzdělávací komisi jsou pouze dva členové ze severomoravské 
oblasti – absence jiných oblastí.  

8. Vyúčtování zálohy na OM Prahy v drezuře – vyúčtováno a odevzdáno na Sekretariát ČJF, faktura 
za pořádání pro pořádající subjekt – vyřízena. 

9. Vyúčtování zálohy na OM Prahy ve skocích – vyúčtováno a odevzdáno na Sekretariát ČJF, faktura 
za pořádání bude dořešena s pořadatelem TJ Equus Kinsky. Náklady na pražské rozhodčí byly 
předány k proplacení.  

10. Různé: 
a) Na žádost VV ČJF  opětovně hlasoval OV ČJF o navýšení mzdy sekretáře na 15.000,- Kč, 

vzhledem k časové náročnosti, kterou sekretář plněním povinností vůči oblasti i ČJF 
vykonává.  
Hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdržel se: 0 
Závěr: OV ČJF žádá o navýšení mzdy sekretáře oblasti na 15.000,- Kč/měsíčně  

b) Na žádost VV ČJF opětovně hlasoval OV ČJF o umístění a částečném pronájmu kanceláře 
pro potřeby oblasti (umístění časomíry, stupňů vítězů, reprezentačních triček, 
podsedlových deček, DHM, archivování písemností pro potřeby oblasti). 
Hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdržel se 0 
Závěr: OV ČJF žádá o uzavření smlouvy na částečný pronájem kanceláře pro potřeby 
oblasti Praha. 

c) Sekretář zajistí objednávku triček s logem oblasti a sponzora 
d) Předsedkyně oblasti Eva Pařenicová zajistí a osobně zkontroluje všechna vyúčtování dotace 

MHMP, které od realizátorů obdržela. Všichni realizátoři, v souladu s uzavřenou smlouvou, 
odevzdali své podklady e-mailem v termínu do 30. 6. 2019. Po kontrole oblasti bude 
zpracované vyúčtování předáno KRK a VV ČJF.  

e) OV ČJF schválil Per rollam nové subjekty: Jezdecký klub KUKU, Belmo sro, City Horse sro.  
f) Příští zasedání bude otevřené pro subjekty oblasti Praha a je plánováno v září. V době do 

konání další schůze se budou operativně řešit věci k projednání e-mailovou komunikací.  
g) OV Praha vzhledem k nestabilitě a nefunkčnosti sekretariátu žádá o vypsání 

nového  výběrového řízení na funkci generálního sekretáře, kterého bude 
schvalovat Rada ČJF.  
 
 
 

 
 
Zapsal : Robert Pokorný, administrovala Irena Hůlková, jednání zakončeno ve 22,00  


