Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.12. 2017
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Kateřina Hanušová, Ing. Markéta Kvapilová, Michal Moudrý, Ing. Olga Plachá,
Alekos Pejos, Antonín Pittner, MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Lenka Sekaninová, Ing. Zdeněk
Studenec, Ing.Klára Šalková, Ing.Gabriela Valeriánová, Miloslav Vítek,
Hosté: Martin Blažek, Ladislav Dub, Mgr. Karina Divišová, Mgr. Pavlína Dušková, Martin Hladík,
Marek Holub, Jaroslav Hupka, Ing. Martina Pospíšilová, Bohumil Rejnek, Marie Sehnalová, JUDr.
Kateřina Říhová, Ing. Zuzana Zvěřinová,
Omluveni: JUDr. Petr Toman
1. Ing. O. Plachá přednesla členům Rady ČJF program zasedání Rady ČJF.
Rada ČJF jednohlasně schválila návrh programu včetně doplnění bodu Zpráva o průběhu výběru
do SCM.
2. Ing.Kunzl informoval o situaci na sekretariátu, výběr nových pracovníků, vytvoření zázemí pro
práci sekretariátu – stěhování do nových prostor , standardní úrovně včetně prostor pro práci
VV, při zachování stávající úrovně nákladovosti . Vedle toho informoval o názoru VV na pozici
oblastních sekretářů , potvrzuje význam pro práci oblastí a pracuje na prodloužení smluv na rok
2018. Současně také zmínil zájem pokračovat a rozšířit zapojení OS do „ centrálních „ činností
mj. podpora JISu, formální kontrola výsledků závodů ( v JISu), zápis výsledků mezinárodních
závodů, registrace koní mimo UEK.
Zdůraznil základní cíle všech zmíněných personálních záměrů tj. zvýšení kvality, kapacity,
dosažitelnosti výkonu agend. Nezanedbatelným je i zajištění zastupitelnosti. Pan Kunzl požádal
členy Rady o podporu při schvalování rozpočtu na rok 2018 v personální oblasti. Pro získání co
nejkvalitnějších posil do sekretariátu požádal i o případná doporučení na nové pracovníky.
3. Pan Dub informoval o principech přípravy rozpočtu na rok 2018. V rámci diskuze konstatoval
velký převis požadavků nad očekávanou realitou příjmové stránky. Požadavky jednotlivých
komisí disciplín jsou předloženy v první variantě, je potřeba vydiskutovat, eliminovat duplicity
např. v oblastech školení v rovině vzdělávací komise vers. požadavky oblastí vers. systém
projektové podpory.
Předpoklad příjmů (zdrojů včetně fondu ČOV, dotací MŠMT) v roce 2018 je 36 mil..
Návrh postupu je definování objemu mandatorních výdajů rozpočtů a pak rozhodovat o dalším.
Pan Balaštík apeluje na získání marketingových partnerů.
4. Dalším bodem jednání byl systém Oblastní projektové podpory pro rok 2018, na základě
předloženého a oblastmi připomínkovaného materiálu. Důraz byl kladen především na objasnění
jednotného výkladu jednotlivých kapitol.
Kap. „Příprava ZZVJ“ diskuze o nastavení jednotných poplatků např. za ZZVJ od účastníků. Je
žádoucí připravit návrh na vyhlášení jednotných závazných cen. Diskuze o povinnosti účasti
garanta, změní se na „doporučená“ .
Kap. „Začátečníci a hobby jezdci“ pouze dílčí vysvětlení
Kap. „Talentovaná mládež na oblastech“ bude vyškrtnuta podmínka „pravidelná účast na
jezdeckých závodech…“
Kap. „Středně pokročilí a zkušení jezdci“ bude vypuštěn poslední odstavec začínající „Část
teoretická…“
Kap. „Podpora účastníků a mezinárodních závodů“ OV naplánují dle svého uvážení.
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Kap. „Kontinuální vzdělávání instruktorů“
záměru kontinuálního vzdělávání

diskuze o deklarování povinnosti doškolení a

Kap“ Kontinuální vzdělávání na úrovni oblastí“
„Rozhodčí a styloví komisaři“ – úprava doporučení účasti do 15 účastníků stylových komisařů,
změnit „seminář“ na „ školení“, potvrdit náplň dle podmínek pro doškolení
„Stavitelé tratí a parkurů“ – dtto
Kap. „ Pořadatelé závodů“ - jmenovitě zahrnout i zpracovatele výsledků
Kap. „Podpora pořadatelů oficiálních závodů“ – diskuze ohledně limitu počtu startů, oblasti
mohou navrhnout vlastní kritéria pro přiznání dotace . Počítají se i hobby soutěže v rámci
oficiálního závodu.
Kap. „ Oblastní mistrovství“ bez připomínek
Kap. „Technické vybavení oblastí“ bez připomínek
„Uznatelné náklady pro realizaci kapitol a jejich maximální limity“
- je žádoucí doplnit také sazbu za instruktory
- limity budou promítnuty do pokynů a formulářů na vyúčtování jednotlivých akcí
Nutno zdůraznit, že podpora není nároková a je závislá na reálné finanční situaci ČJF.
Pí Ing. Valeriánová zapracuje projednané úpravy dokumentu a sekretariát zašle aktualizované
formuláře do 18.12.2017.
Oblasti zpracují podklady do 10.ledna 2018 a zašlou sekretariátu . Sekretariát zpracuje
metodiku vyúčtování.
První návrh rozpočtu ČJF bude předložen do 31.1.2018
Hlasování k celému bodu 4 :

13/0/0

5. Návrhy kandidátů na volbu člena VV na uvolněné místo po rezignaci pana Blažka.
Středočeská , Jihočeská, Pražská , Zlínská a Severočeská oblast navrhují pana Blažka.
Ing.Valeriánová navrhla ke zvážení oblastem, aby vzhledem k potřebě tvorby marketingového
plánu a hledání partnerů pro ČJF byl novým kooptovaným členem VV odborník na marketing.
Současně navrhla, aby rozvoj IT kvůli složitosti problematiky měla na starosti IT komise,
nikoli jeden člen VV.
Volba člena VV proběhne na dalším zasedání Rady.
6. Další rozvoj JISu
V průběhu jednání o tomto bodu Rada odhlasovala , že na tomto zasedání nepřijme žádné
rozhodnutí s ohledem na probíhající šetření KRK.
Hlasování: 7/6/0 (proti se vyslovili pí Hanušová, pí Plachá, p Vítek)
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7. Zpráva o SCM – Ing. Valeriánová
Zpráva bude předána k dispozici , vedle toho Ing. Valeriánová zdůraznila několik bodů:
-výběrové soustředění s jasně definovanými postupy proběhlo v SCM všestrannosti
-za výrazného přispění stávajících trenérů SCM skoky stejně úspěšně proběhla úvodní
soustředění SCM skoky a rozběhla se činnost ve struktuře SCM B, SCM A
-SCM drezura resp. výběrové soustředění proběhlo bez účasti a přípravy odborné komise
Pan Rejnek upřesnil, že VV participaci odborné komise nepředpokládal a nepočítá s ní ani
schválený Dokument SCM.
Pí Ing. Plachá potvrdila, že VV situaci řeší a potvrzuje platnost celkového záměru dle schválené
Koncepce rozvoje a podpory sportu
Rada konstatuje, že bere zprávu na vědomí a další kroky jsou v kompetenci VV.
15:15 odchod pí MUDr. Procházkové
8. Kategorizace sportovců pro skokové soutěže
bod byl stažen z projednávání
9. Různé
a/ pan Kunzl informoval o Galavečeru ČJF dne 27.1. 2018 Národní dům na Vinohradech, Praha.
Upozornil na možnost pozvat představitele spolupracujících subjektů z oblastí
b/ na návrh Zlínské oblasti a pana Pejose, doplněný v rámci diskuze bylo hlasováno o úpravě
SAZEBNÍKU ČJF členských příspěvků, licenčních a jiných poplatků vydaný v souladu s čl.
10.2.5 Stanov ČJF s účinností od 1. ledna 2018:
Úprava se týká členských příspěvků fyzické osoby uvedené v ustanovení 4.4. Stanov,
členský poplatek pří vstupu do ČJF je upraven na výši 200 Kč, ostatní poplatky jsou beze
změn včetně prodloužení členství fyzické osoby uvedené v ustanovení 4.4. Stanov, kde
zůstává poplatek nezměněn na 100Kč.
V praxi tato úprava Sazebníku znamená, že všechny fyzické osoby, které vstupují do ČJF jako noví členové, ale i ti
kteří si neprodlouží své členství do posledního dne měsíce února budou po tomto termínu platit za členství v ČJF
částku 200Kč. Při kontinuálním prodloužení členství v průběhu registračního období, tedy v termínu do posledního
dne měsíce února zůstává nezměněné, tedy na částce 100Kč. Podobný princip již mnoho let platí i pro subjekty, pro
které zůstávají poplatky nezměněné, stejně jako poplatky za licence osob i koní jsou též beze změny.

Hlasování: 10/2/0
c/ Pan Pejos vystoupil s upozorněním na dopis pí V. Krušinové z 1.12.2017. Dopis bude
projednán VV a bude zodpovězen.
d/ Oblast Praha navrhla s cílem efektivnější práce na tvorbě a odpovědném hlasování o
rozpočtu na rok 2018 zřízení (členům Rady) nahlížecího přístupu do kompletní databáze
účetního systému Xaverius.
15:50 pí prezidentka s poděkováním za účast končí jednání Rady . Připojuje i poděkování za
celoroční spolupráci a přání všeho dobrého do roku 2018.

Zapsal: J.Kunzl
Schválila: Ing. O.Plachá
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