
 
Zápis z 5. zasedání OV ČJF Praha dne 9. prosince 2019 

Praha 6, Rybniční 18 
Přítomni: Eva Pařenicová,  Cyril Neumann, Renata Habásková, Robert Pokorný  
 
Program schůze: 

1. Zhodnocení ekonomické situace oblasti Praha 
2. Plán OM pro rok 2020 - dokončení 
3. Koordinace závodů v oblasti Praha a středočeské oblasti 
4. Informace o ekonomice 
5. OPP – Kapitola III. – konečné vyúčtování všech akcí za oblast 
6. Příspěvky za účast na MČR a ME 2019 - tabulka 
7. Různé 

 
OV ČJF schválil program schůze 

1. Ekonomické zhodnocení – oblast: 
E. Pařenicová vysvětlila výboru, jak probíhá fakturace mezi oblastí a subjekty v bezhotovostním 
styku. Řada příspěvků je ještě nevyfakturována. OPP jsou fakturovány průběžně a ještě zbývají 
dvě akce z prosince 2019. 

2. OM Prahy 2020 - D – pořadatel TJ Equus Kinsky - září 
                               S – pořadatel TJ Equus Kinsky – červenec (OV se snažil umístit OM na závodiště 
ve Velké Chuchli, ale nebylo pořadatelem akceptováno, dále pak se probírala možnost o 
spoluorganizaci OM Prahy a STČ. – k dohodě nakonec nedošlo, ale náhradně se podařilo zajisti 
OM ji tradičně u TJ Equus Kinsky v Hradištku u Sadské. 
    PV – Voltiž Trojan květen nebo červenec 
                               V- Orion Praha - květen 
     PD – TJ Equus Kinsky říjen 
     Všestrannost - Borová 

3. Koordinační schůzka oblasti Praha a STČ. – pořadatele závodů  - schůzky se za Prahu zúčastnili: 
Sekretář oblasti, V. Kadlecová, P. Král a e-mailem J. Brejlová. Souběh závodů bude po celou 
sezonu mezi Čísovicemi a Hradištkem. Pořadatelům to nevadí.  

4. Ekonomika: je potřeba do konce roku vyřešit všechny faktury za příspěvky subjektům, jejichž 
členové se zúčastnili MČR a ME, dle pravidel na webu oblasti.  

5. OPP – Kapitola II. a III.  – ke konečnému vyúčtování chybí dvě akce. Celkově se OPP rozdělilo 
mezi všechny disciplíny : skoky, drezura, pony, voltiž (+ paravoltiž). Celkovou částku překročí 
oblast se svolením viceprezidentky pro ekonomiku o 10.000,- Kč. 

6. Různé: 
Dotační tituly Můj klub 2020 z MŠMT – každý klub musí samostatně. 
Sportovní akce – program pro subjekty Prahy není realizovaný celkově, musí subjekty 
samostatně. 

 OV ČJF si vyžádal další podklady od ČJF ve věci pokuty hlavní rozhodčí na závodech 
konaných ve Zduchovicích vůči členu oblasti Praha.  

 Výkonnostní odznaky za sezonu 2019 – své žádosti s doložením výkonnosti zasílejte e-
mailem na adresu oblasti: oblast.prazska@cjf.cz (nikoliv jen linky s umístěním výsledků). 
Žadatelem je subjekt. 

 Návrh OV ČJF na zvýšení kvalifikace na specializovaného rozhodčího – skoky – Jiřího Holubáře byl SK 
podmíněn doloženou praxí ze závodů v roce 2020. 

 Pořadatele, kteří chtějí pořádat ZZJV v prvním pololetí roku 2020 nahlásí své záměry do konce ledna. Na 
druhé pololetí nahlásí do konce července. 
 
Zapsala: Irena Hůlková, jednání zakončeno ve 21,30  


