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Zápis z jednání  
Rady ČJF 
č. 1/2020 

Den konání 26. února 2020 

Místo konání místnost č. 209 Spartakiádního stadionu na Strahově v Praze, 
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

Čas  od:9:30 do:16:30  

 

Přítomnost členů VV Ing. Olga Plachá Přítomna 

Ing. Eva Pařenicová Přítomna 

Václav Drbal Přítomen 

Ing. Jiří Mayer Přítomen do 15:38 

Ing. Eva Mentlíková Přítomna 

Eva Šimáčková Zastoupena paní 

Fenclovou do 16:00 

Pavel Studnička Přítomna 

Ing. Markéta Kvapilová Přítomna 

Mgr. Lenka Sekaninová Přítomna do 16:00 

Ing. Radovan Šalek Omluven, zastoupen 

plnou mocí Klárou 

Šalkovou 

František Háva Přítomen do 14:00 

Ing. Josef Balaštík Zastoupen panem 

Slováčkem 

Alekos Pejos Přítomen 

Přítomnost hostů Jiří Strejček Přítomen 

Martin Pecka Přítomen 

Bohumil Rejnek Přítomen od 10:18 

Martin Blažek Přítomen 

Jiří Skřivan Přítomen 

Ing. Klára Šalková Přítomna 

Bc. Ludmila Šedá Přítomna 

Mgr. Ondřej Novák Přítomen 

Ing. Antonín Terber Přítomen 

 Ing. Pavlína Bůžková Přítomna 

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu Rady ČJF 26. 2. 2020 (příloha 2.1.1)  

2. Kontrola zápisu z Rady ČJF 26.2.2020 (příloha 1.1.1) 

3. Jednací řád Rady ČJF (příloha 3.1.1) 

4. 
4.1 

Informace členů VV ČJF o jejich činnosti 
Seznam změn pravidel 2020 (příloha 4.1.1) 

5. Návrh SMO na zvýšení poplatků (příloha 5.1.1) 

6. Čerpání rozpočtu 2019 (příloha 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4) 

7. Návrh rozpočtu  2020 (příloha 7.1.1, 7.1.2) 

8. Návrh mezd pro sekretáře (příloha 8.1.1, 8.1.2) 

9. Různé : Stížnost pana Pejose na nečinnost DiK 
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Průběh jednání a přijatá usnesení: 

 

1. Schválení programu jednání (příloha 2.1.1) 

Usnesení 
č. 1/1/20 

Rada se usnesla na změně pořadí projednávaných bodů, kdy bod 6. a 7. 
bude zařazen na začátek jednání. 

hlasování Pro:12 Proti:0 Zdržel se:0 

2. Kontrola zápisu z Rady ČJF 22. 10. 2019 (příloha 1.1.1) 

Usnesení 
č. 2/1/20 

Rada ČJF bere zápis z jednání Rady ČJF ze dne 22. 10. 2019 na vědomí. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

3. Jednací řád Rady ČJF (příloha 3.1.1) 

Usnesení 
č. 3/1/20 

Rada ČJF projednala a schvaluje návrh Jednacího řádu Rady ČJF včetně 
úprav dohodnutých v průběhu tohoto jednání. 

hlasování Pro:12 Proti:0 Zdržel se:0 

4. Informace členů VV ČJF o jejich činnosti 

Usnesení 
č. 4/1/20 

Martin Pecka informoval členy Rady ČJF o práci na novém webu ČJF a 
záměru přesunout interní informace z webu do JISu. Informace o 
reprezentačním oblečení a přípravě účasti na Olympijském festivalu. 
Informace o práci na vnitřních předpisech ČJF. Informace o Galavečeru ČJF 
- klesající účast, vysoký počet kategorií, odpovídající forma večera apod. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

4.1 Seznam změn pravidel 2020 (příloha 4.1.1) 

Usnesení 
č. 4.1/1/20 

Martin Blažek informoval členy Rady ČJF o změnách v pravidlech ČJF pro 
rok 2020. Rada ČJF vzala informace na vědomí. Pan Pejos se vyhradil proti 
ustanovení N9. odst. 2 o vypuštění odstavce, dle kterého se rozpis krom 
mateřské oblasti zasílal ke schválení i na oblast dle oblastní působnosti 
subjektu. Dle pana Pejose se jedná o porušení stanov a usnesení celostátní 
konference 2013. Výkonným výborem ČJF přijatá změna v čl. N9 odst.2 
Všeobecných pravidel je neplatným právním jednáním i rozhodnutím, neboť 
přímo porušuje stanovy ČJF čl. 17.1 a čl. 17.2.4 a usnesení celostátní 
konference z roku 2013  v bodě 7. o územní působnosti Královéhradecké 
oblasti na území Královéhradeckého kraje a působností Východočeské 
oblasti v Pardubickém kraji a proto žádá Radu ČJF o zrušení nebo úpravu 
tohoto odstavce ve Všeobecných pravidlech.  
Martin Blažek k tomu sděluje, že jsou možná dvě řešení: Buď bude určena 
územní působnost i pro dalších 10 oblastí nebo bude územní působnost 
zrušena, avšak toto rozhodnutí přísluší výhradně Konferenci ČJF. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

5. Návrh SMO na zvýšení poplatků (příloha 5.1.1) 

Usnesení 
č. 5/1/20 

Dle stanoviska zástupce SMO Kláry Šalkové bude návrh dopracován a 
předložen na příští jednání Rady ČJF. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

6. Čerpání rozpočtu 2019 (příloha 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4) 

Usnesení 
č. 6/1/20 

Ludmila Šedá informovala o předběžném čerpání rozpočtu 2019. Dotaz na 
účtování v kapitole reining, bude prověřeno, zda je správně zaúčtováno. 
Účtování kapitoly 19/221 Soutěže drezura – Mezinárodní závody taktéž. 
Procházely se jednotlivé kapitoly rozpočtu Provoz, Soutěže, Reprezentace, 
Oblasti a Oblastní rezervy. Oblast Vysočina vznáší dotaz na nesouhlas se 
zůstatkem rezervy pro oblast Vysočina, kde rozdíl činí asi 100 tis. Kč. Oblast 
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Zlín upozorňuje, že jim vychází větší zůstatek oproti přehledu. Tato situace 
může být zapříčiněna špatnou alokací prostředků. Dále Ludmila Šedá 
vznesla požadavek na kontrolu zaúčtování prováděnou oblastními sekretáři. 
Olga Plachá navrhuje stanovit oblastním sekretářům termín do 15. 3. 2020 
pro kontrolu dokladů z oblastí ze strany oblastních sekretářů. Hlasování: Pro: 
13/0/0. Členům Rady ČJF bude zaslán dokument Rozpočet oblastí 2019 
obratem. Schválení zápisu. 

hlasování Pro:13 Proti:0 Zdržel se:0 

7. Návrh rozpočtu  2020 (příloha 7.1.1, 7.1.2) 

Usnesení 
č. 7/1/20 

Ludmila Šedá předložila návrh rozpočtu na rok 2020 po jednotlivých 
kapitolách. Návrh předložen jako deficitní, Rada ČJF by měla rozhodnout o 
případných úsporných opatřeních. Diskuze směřovala zejména ke stanovení 
priorit v oblasti sportu – zahraniční trenéři SCM, kontrolní závody a účast 
těchto trenérů na nich, MČR - výhry o 100% výše než v roce 2019. Diskuze o 
pony komisi a stylovém poháru pony. Diskuze ke kalendáři závodů. Diskuze 
k rozpočtu reprezentace. Olga Plachá informovala, že ČOV poskytne 
každému sportovci kvalifikovanému na OH částku 100 tis. Kč. Diskuze nad 
podporou sportovců pro OH.  
Hlasování na doplnění nákladů na přípravu na OH do připravovaného 
rozpočtu 2020. Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 
Diskuze nad rozpočtem oblastí. Paní Mentlíková vyjádřila nespokojenost se 
systémem využití nevyčerpaných prostředků oblasti na OPP, které byly 
slíbeny jako rezerva pro příští období. Diskutována možnost žádosti na 
investice z MŠMT, Jiří Skřivan bude kontaktovat oblasti a koordinovat jejich 
návrhy. Úvahy: skoky, časomíra pro všestrannost, výsledková tabule, sedla 
pro reprezentanty apod. Jiří Strejček pošle členům Rady ČJF informace o 
investiční dotaci z MŠMT. 
Paní Mentlíková se ohradila proti tomu, že členům Rady ČJF nebyly zaslány 
kompletní podklady k rozpočtu. Více než polovina tabulek byla předložena až 
na jednání Rady ČJF a členové Rady se tak nemohli připravit a podávat 
připomínky. Při tak důležitém jednání není možné se s tak obsáhlým 
materiálem seznámit až na místě prostřednictvím promítání na zeď.  
 
Paní Sekaninová (s pověřením drezurní komise) zažádala o zařazení do 
rozpočtu ČJF na rok 2020 „drezurního reprezentačního kempu mládeže“ pod 
vedením zahraničního trenéra Remyho Bastingse před konáním ME mládeže 
(konec června) místo kontrolních závodů.  
Usnesení: Rady ČJF schvaluje předložený rozpočet jako provizorní. 
Pan Háva hlasoval proti z důvodu nedostatečných podkladů a některých 
bodů, které byly rozporovány. Pan Pejos hlasoval proti a sdílel důvody pana 
Hávy a zdůrazňoval stanovisko královéhradecké oblasti proti deficitnímu 
rozpočtu. 
 

hlasování Pro:9 Proti:2 Zdržel se:2 

8. Návrh mezd pro sekretáře (příloha 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3. 8.1.4) 

Usnesení 
č. 8/1/20 

Ludmila Šedá představuje systém výpočtu mezd oblastních sekretářů. 
Zmínila další hledisko a to odbornost sekretáře. Předsedové oblastí potvrdí 
LŠ a JS souhlas s odměňováním oblastních sekretářů případně dají návrh 
na další drobnou úpravu do 10. 3. 2020. Byly zpracovány dva návrhy – návrh 
pracovní skupiny Háva, Pejos, Bůžková a návrh paní Šedé. Rada se 
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přiklonila k návrhu doporučenému VV ČJF tj. k návrhu, který připravila 
Ludmila Šedá.  
Usnesení: Rada ČJF schvaluje metodiku odměňování oblastních sekretářů 
dle návrhu předloženého Ludmilou Šedou a doporučeného VV ČJF. 

hlasování Pro:10 Proti:0 Zdržel se:1 

9. Různé: Stížnost pana Pejose na nečinnost DiK 

Usnesení 
č. 9/1/20 

Pan Pejos informuje o podání podnětu k DiK a dlouhých lhůtách pro 
projednání podnětu a rozhodnutí DiK a žádá Radu ČJF o zjednání nápravy 
v projednávaném případu. Dále požaduje, aby bylo postupováno dle 
platného disciplinárního řádu. 
Mgr. Novák vysvětluje, že DiK se nesnaží nikoho ostrakizovat a má zájem na 
konstruktivní práci se členy ČJF. Původně mu byla avizována práce 
v rozsahu 2-3 případů za rok. Skutečný rozsah práce v roce 2019 byl 8 
případů, letos během 1,5 měsíce už byly podány dva podněty. Některé 
případy jsou snazší, jiné jako třeba rozhodnutí v dopingovém případu 
vyžadují 80 – 100 hodin práce. Je vstřícný k aktualizaci disciplinárního řádu. 
Mgr. Novák podal přehled o probíhajících kauzách. 
Usnesení: Rada ČJF schválila jako další způsob vyrozumění elektronickou 
formou.  

hlasování Pro:12 Proti:0 Zdržel se:1 

10. Různé: 

Usnesení 
č. 

Pavel Studnička upozornil na možné problémy s výkladem úpravy pravidel: V 
hobby soutěžích je Sportovcům do 16 let povolen martingal, jednoduché nebo 
trojúhelníkové vyvazovací otěže. Výjimky z pravidel pro hobby soutěže jsou 
ve Všeobecných pravidlech, N9.1.1 a za správné použití vyvazovacích otěží 
zodpovídá hlavní rozhodčí. 
Pavel Studnička dále upozornil na nejasnost v propozicích Národního 
skokového poháru. Na nejednotné kvalifikační podmínky v oblastech a 
nespecifikovanou obtížnost na finále. Také vyjádřil nesouhlas s nevypsáním 
kategorie pony 14 – 16 let. 
  

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

 
Zapsal: Jiří Strejček 


