
 

 

 

 

Zápis ze zasedání Rady ČJF  dne 30.3.2017 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):  
 
Ing. Josef Balaštík, Ing. Markéta Kvapilová, Ing.Jiří Maeyr, Michael Moudrý,Alekos 
Pejos, Antonín Pittner, Ing. Olga Plachá, MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Lenka 
Sekaninová,  Ing. Zdeněk Studenec,  Ing. Radovan Šálek, Ing. Gabriela Valeriánová, 
Miloslav Vítek ( příchod 10:10) 
 
 

Hosté: Mgr. Karina Divišová , Jaroslav  Hupka  (JH), Ing. Eva Pařenicová (EP), Ing Jaroslav 
Kunzl (JK) 
 
 
 

10:05 prezidentka ČJF Ing Plachá (OP)  zahájila jednání Rady 
 

1. Rada bere na vědomí publikovaný zápis ze svého zasedání dne 24.1.2017 
bez připomínek 

2. OP přednesla  členům Rady program zasedání s organizační úpravou 
přesunu bodu č. 4 a 5 navzájem a dále s návrhem na doplnění programu o: 
- Rezerva Královehradecké oblasti (přesun bodu z jednání dne 24.1.2017 

Hlasování: 10/0/2   (bod zařazen po projednání rozpočtu ) 
- Podpora migrace rozhodčích do jiných oblastí   

Hlasování: 12/0/0  (bod zařazen do bodu Diskuze, různé)) 
10:10 příchod pan Vítek 

- Odměňování oblastních sekretářů 
Hlasování: 13/0/0  (bod zařazen za bod rezerva Královehradecké oblasti) 

 
  

3. Informace prezidentky o činnosti VV 
- Výběrové řízení na GS, v rámci kterého byl vybrán Ing. Jaroslav Kunzl. 

Návrh na jmenování bude projednán VV dne 11.4.2017 
- Info o dotacích z ČOV (odpověď na podnět pana Pejose). ČJF obdržela za 

rok 2016 dotace v celkové výši 4,512 mil Kč). Vzhledem k novelizaci 
loterijního zákona nebude v roce 2017 tento dotační titul aktuální.Jistá míra 
kompenzace je zajištěna cestou zvýšení objemu dotačních titulů od MŠMT. 

- Aktuální stav déle řešených právních kauz 
- Upozornění na význam dodržování formálních náležitostí , viz mj. zápis 

změn ve Stanovách ČJF 
 

4. Rozpočet na rok 2017 ( předložila EP) 
- Rok 2016 ještě není uzavřen, reálný předpoklad na kladný výsledek 

hospodaření 
- K návrhu na rok 2017 dílčí dotazy: 

o Vysvětlení významu PR a pozice tiskové mluvčí 
o Zařazeny všechny navržené projekty oblastí, význam kontroly 

realizace projektů  ze strany oblastních výborů  



 

 

 

 

o Vysvětlení detailů jednotlivých klíčových kapitol navrženého 
rozpočtu ( soutěže,…) 

Usnesení: Rada schvaluje předložený deficitní rozpočet , krytí navržené výše deficitu 
zajištěno z vlastního jmění 
Hlasování: 12/0/1 
 

5. Oprava výše rezerva Královehradecké oblasti  , konstatován nesoulad 
v chápání výsledků podvojného účetnictví ve srovnání s prostým stavem 
finančních prostředků na konci kalendářního roku. 
Navrženo předat podnět KRK. 
Hlasování: 13/0/0 
 
 

6. Odměňování oblastních sekretářů 
- V současné době doznívají zásadní změny v práci OS spojené s náběhem 

JISu, konstatováno nárazově zvýšené nároky na OS, v dalším období 
nutno revidovat posun v náplni práce OS 

Usnesení: mzdové výměry sekretářů oblasti budou prodlouženy do 30.6.2017 ve 
stávající výši, ve Zlínské oblasti bude zvýšena částka 
 
12:45 vyhlášena přestávka na oběd, odchod  EP 
 
13:15 zahájeno odpolední jednání 
 

7. Strategie rozvoje a podpory sportu 
- Prezentovala Ing. Gabriela Valeriánová ( z pozice  člena VV) 
- Zdůrazněna zásada a nezbytnost stanovení cílů ČJF, v návaznosti pak 

realizace cestou vybudování pevně stojícího systému 
-  mj. konstatována nezbytnost revize systému Vzdělávání ČJF, přijetí a 

realizace komplexního projektu je pak nezbytnou podmínkou pro  
-  čerpání dotací z ČOV ( k dispozici celkem cca 9 mil Kč  z let 2014-2016)! 

Dokument přijat na úrovni záměru s okamžitým zahájením rozpracování 
Hlasování: 13/0/0 
 
 

8. Diskuze, různé 
 
a/ MUDr. Zuzana Procházková informovala o jednání s vedením jezdeckého svazu 
Saska a mj. navrhla zajistit překlad části „Soutěže“ JISu do angličtiny.  
JK prověří a podá  informaci. 
 
14:20 odchod Ing. Šálek, Ing. Studenec, JH 
 
b/ Po diskuzi, jak zajistit rovnoměrnou participaci rozhodčích na soutěžích MČR 
navržen 
závěr: JK rozešle ihned existující návrh  (neschálený VV)  nominací rozhodčích a 
dalších funkcionářů na MČR 2017, OV obratem zašlou připomínky  příp. návrhy na 
doplnění 
Hlasování: 11/0/0 
 



 

 

 

 

c/ Po diskuzi k tématu jak zajistit resp, udržet dostatečnou praxi rozhodčích z oblastí, 
které nepořádají dostatečný počet soutěží ale disponují širším kádrem rozhodčích 
konstatována potřeba podpory ( především finanční) migrace . 
Závěr : v návaznosti na  dokument „Podpora vzdělávání rozhodčích v roce 2017“  
předložený na  VV 10.1.2017  zpracovat metodiku pro praktické využití nejen pro 
účely vzdělávání. 
Hlasování: 11/0/0 
 
d/ Pan Pejos požádal  o zasílání zápisů VV a Rady  předsedům OV 
 
e/záznam o  hlasování Per rollam 
 

změna v Registračním a přestupním řádu, dne  16.2.2017     s výsledkem 10 pro,  3 se zdrželi  
 
změna se týká:  
 
"Kapitola IV - Registrace a licence koně 
 
Článek VIII Registrace koně 
1) Koně, kteří se chtějí zúčastnit závodů a soutěží organizovaných ČJF nebo FEI (včetně hobby 
soutěží), musí být registrováni v JIS podle tohoto Registračního a přestupního řádu. Splnění 
podmínek registrace koně potvrzuje v JIS oblastní sekretář mateřské oblasti. 
2) Registrace koně je bezplatná. Podmínkou registrace koně je: 

  žádost o registraci koně podaná prostřednictvím JIS mateřským subjektem, 

  přiložení kopie průkazu koně k žádosti o registraci 
 u koní, kteří nejsou dohledáni databázi Ústřední evidenci koní ČR (ÚEK) vedené 

Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, s.p.o. nebo u koní, kterým bude 
vystavována FEI registrace je požadováno přiložení kopie průkazu koně 

 3) Registrace koně je osvědčena jednorázovým vylepením registračního štítku koně z 
JIS s QR kódem do průkazu koně. " 

 
 
 
 
 
 
 
 
14:55 odchod MUDr. Procházkové 
15:00 Prezidentka ČJF poděkoval  za účast na jednání a toto ukončila. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Jaroslav  Kunzl 

 


