Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 01.04. 2015
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Richard Bauer (jmenovaný zástupce předsedy OV Severomoravské oblasti do Rady ČJF), Václav
Drbal, Nella Gottweisová, Mgr. Kateřina Hanušová (jmenovaný zástupce předsedy OV Jihočeské
oblasti do Rady ČJF), Ing. Markéta Kvapilová, Ing. Jaroslav Pecháček, Alekos Pejos, Antonín Pittner,
MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Lenka Sekaninová, Ing. Zdeněk Studenec, Ing. Gabriela
Valeriánová (jmenovaný zástupce předsedy OV Karlovarské oblasti do Rady ČJF), Miloslav Vítek
Hosté: Marek Holub, Josef Malinovský, Ing. Jan Metelka, JUDr. Kateřina Říhová, Ing. Milan
Theimer, JUDr. Petr Toman
Omluven: Ing. Josef Balaštík, Dana Denková
1. Rada ČJF projednala návrh Ing. G. Valeriánové na změnu Programu zasedání Rady ČJF, konané
dne 01.04. 2015 – vyškrtnout z programu jednání body 2) Návrh nových stanov ČJF a 6)
Ekonomika, s tím že bod 6) by se projednal na mimořádném zasedání Rady ČJF. Schváleno
v poměru 8 pro (V. Drbal, N. Gottweisová, Mgr. K. Hanušová, A. Pejos, A. Pittner, MUDr. Z.
Procházková, Ing. G. Valeriánová, M. Vítek), 2 proti (Ing. J. Pecháček, Ing. Z. Studenec), 3 se
zdrželi (R. Bauer, Ing. M. Kvapilová, Mgr. L. Sekaninová).
2. Rada ČJF projednala zápis z jednání Rady ČJF ze dne 25.11.2014.
Ing. J. Pecháček k bodu 10 vznesl dotaz na zpracování koncepcí jednotlivých oblastí.
K uvedenému dotazu na zpracování koncepcí jednotlivých oblastí Ing. Pecháčka se vyjádřili
MUDr. Z. Procházková a p. V. Drbal.
3. Přestože byl bod 2) Programu vyškrtnut z programu zasedání Rady ČJF, Ing. Pecháček
doporučil, aby se návrh stanov přece jen projednal, vzhledem k množství práce, které už do
nového návrhu bylo investováno.
Ing. G. Valeriánová vyjádřila názor OV Karlovarské oblasti projednat Návrh Stanov ČJF na
mimořádné Konferenci ČJF, která by za tímto účelem byla svolána.
Ing. J. Pecháček s tímto názorem vyjádřil svůj nesouhlas, který odůvodnil zbytečnými
finančními náklady navíc.
JUDr. P. Toman zdůvodnil členům Rady ČJF potřebu uvedených změn a význam navrhovaných
změn v souvztažnosti k Novému občanského zákoníku.
Ing. G Valeriánová uvedla, že práce JUDr. Tomana určitě nebyla zbytečná a že jeho nynější
návrh může představovat hlavní kostru budoucích stanov, ale že je do nich třeba zapracovat ještě
řadu připomínek jednotlivých oblastí, zejména takových, které by jim umožnily čerpat krajské
dotace a dále úpravu podmínek práce kontrolní a revizní komise.
4. Rada ČJF projednala Návrh Jednacího a volebního řádu Konference ČJF.
Ing. G. Valeriánová navrhla urychlené zapracování změn, vzniknuvších z proběhnuvší diskuze
členů Rady ČJF a současně požádala JUDr. P. Tomana o zpracování těchto změn do Návrhu
Jednacího a volebního řádu ČJF na místě zasedání Rady ČJF. JUDr. P. Toman se zapracováním
těchto změn do návrhu Jednacího a volebního řádu ČJF na místě zasedání Rady ČJF souhlasil.
JUDr. P. Toman přednesl Radě ČJF zapracované změny Návrhu Jednacího a volebního řádu
Konference ČJF.
Rada ČJF jednomyslně schválila tento upravený Návrh Jednacího a volebního řádu ČJF.
5. VV ČJF informoval Radu ČJF o své činnosti od minulého zasedání Rady ČJF.
Ing. J. Pecháček informoval Radu ČJF o důvodech zamítnutí Kategorizace skokových jezdců; o
jednání zástupců ČJF se zástupci ČT ve věci přenosů ze zásadních sportovních akcí, pořádaných
pod hlavičkou ČJF; o problematice výše platů oblastních sekretářů; o probíhajícím auditu
účetnictví ČJF; zprávě NKÚ o proběhnuvší kontrole, ze které ČJF prošla bez komplikací.
6. Rada ČJF požaduje po p. D. Denkové, viceprezidentovi ČJF pro ekonomiku, aby všem členům
Rady ČJF, prostřednictvím GS nejpozději do 11.04. 2015 zaslala neauditorované výsledovky

ČJF pro rok 2014; neauditorované rozvahy ČJF pro rok 2014 (včetně analytických účtů);
veškerých smluv, z nichž plynou povinnosti plnění ze strany ČJF pro rok 2014 a rok 2015 tak,
aby členové rady mohli zodpovědně schválit čerpání rozpočtu 2014 a zabývat se předloženým
návrhem rozpočtu na rok 2015 na zasedání Rady dne 22.4.2015.
7. Různé:
- P. V. Drbal žádá o zvěřejnění smlouvy s firmou Equinet s.r.o. P. J. Malinovský se
zveřejněním souhlasí.
- P.V.Drbal vznesl dotaz ohledně podpory ČJF (pokud byla) na Jezdecký festival 2015, Lysá
nad Labem. Nelze dohledat v zápisech z jednání VV ČJF.
- P. V. Drbal vznesl požadavek na zveřejnění výše mezd (včetně odměn) všech zaměstnanců
ČJF, dále zveřejnění veškerých náhrad ostatních funkcionáři za rok 2014.
- MUDr. Z. Procházková vznesla dotaz na prospěšnost a účinky smluvní spolupráce se
společností Equica, a.s.
- MUDr. Z. Procházková navrhla ke zvážení do budoucna finanční ohodnocení členů
Kontrolní a revizní komise.
- A. Pittner vznesl dotaz na VV ČJF, zda nezvážit možnost pozvání oblastních sekretářů na
Konferenci ČJF. Ing. J. Pecháček sdělil, že jednotlivé oblasti měli možnost své oblastní
sekretáře zvolit jako delegáty na Konferenci ČJF; v některých oblastech se tomu tak stalo,
v jiných nikoliv.
- Ing. M. Kvapilová vznesla dotaz na případné projednání problematiky minihorse na zasedání
Rady ČJF.
- Ing. Z. Studenec se kriticky vyjádřil ke stavu, kdy jednotliví kandidáti do voleb na
prezidenta ČJF či členy VV ČJF, se oficiálně, ať již osobně či alespoň písemně, nepředstavili
na Oblastní konferenci Oblasti Vysočina.
- P. J. Malinovský navrhl Radě ČJF zvážení možnosti pořizování obrazového a zvukového
záznamu zasedání VV ČJF a zasedán Rady ČJF.
- Ing. J. Pecháček požádal členy Rady ČJF o schválení pozvání bývalých předsedů oblastí,
kteří již ve své funkci z různých důvodů již nepokračují, na Konferenci ČJF, která se
uskuteční dne 06.05. 2015. Rada ČJF tento návrh jednomyslně schválila.
- Rada ČJF hlasovala o termínu mimořádného zasedání Rady ČJF v termínu 22.04. 2015.
Návrh byl schválen v poměru 12 pro a 2 se zdrželi (Ing. J. Pecháček, Ing. Z. Studenec)
Rada schválila:
- změnu programu zasedání Rady ČJF dne 01.04. 2015
- návrh Jednacího a volebního řádu Konference ČJF
- pozvání bývalých předsedů oblastí na Konferenci ČJF
- termín mimořádného zasedání Rady ČJF (22.04. 2015)
Usnesení Rady:
- Rada ČJF požaduje po p. D. Denkové, viceprezidentovi ČJF pro ekonomiku, do 11.04. 2015 dodání
neauditorované výsledovky pro rok 2014; neauditorované rozvahy pro rok 2014 (včetně
analytických účtů); veškerých smluv z nichž plyne povinnosti plnění ze strany ČJF pro rok 2014 a
rok 2015
- Bod 6) původního Programu zasedání Rady ČJF bude projednán na mimořádném zasedání Rady
ČJF dne 22.04. 2015
Přílohy:
- Jednací a volební řád ČJF

