Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 22.3.2016
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Veronika Jiroutová, Ing. Markéta Kvapilová, Michal Moudrý, Ing. Jiří Mayer, Ing. Olga
Plachá, Alekos Pejos, MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Lenka Sekaninová (příchod 9:45), Ing. Zdeněk
Studenec, Ing. Radovan Šalek, Miloslav Vítek

Hosté: Martin Blažek, Mgr. Karina Divišová, Marek Holub, Jaroslav Hupka, Alžběta Mašková, Ing. Eva
Pařenicová, Bohumil Rejnek, JUDr. Kateřina Říhová

Omluveni: Václav Drbal, Antonín Pittner, Ing. Jan Šíma, JUDr. Petr Toman
9:40 Prezidentka zahájila Jednání Rady
1. Ing. Olga Plachá přednesla členům Rady ČJF program zasedání. Členové doplnili program o diskusi
týkající se Pony komise, Sazebník poplatků a diskusi týkající se Kategorizace. Rada ČJF jednohlasně
schválila návrh programu zasedání, včetně doplněných témat.
2. Prezidentka informovala členy Rady o nástupu GS a reorganizaci sekretariátu, stanovení
periodického konání a přípravách zasedání Výkonného výboru. Dále krátce informovala o
schůzkách týkajících se marketingu, PR a televizních vysílání v roce 2016.
3. 3.1 P. Rejnek, víceprezident pro sport, informoval členy o kvalifikaci A. Vištalové na Paralympijské
hry v Riu. O velmi významné reprezentaci A. Opatrného a J. Hatly. O umístění našich jezdců
v žebříčku FEI.
3.2 P. Rejnek informoval členy o odstoupení Pony komise a průběhu jednání s manažerkou komise
před jejím odstoupením. Vyjádřil svůj nesouhlasný názor na návrh Rady o zařazení pony sportu pod
jednotlivé komise disciplín. Pan Vítek informoval členy Rady o stížnostech, které mu na toto téma
přišly od členů. Paní Procházková informovala o stavu Disciplinárního řízení podaného na paní
Pavlisovou, které na oblastní výbor zaslala paní Baloušková. P. Vítek kritizoval p. Rejnka za změny
v pravidlech pony a STP 2016. Členové Rady prodiskutovali možnosti řešení této situace a navrhli
řešení. Rada ČJF doporučuje VV ČJF jmenovat novou Pony komisi ze 3 odborníků na pony sport a
to s mandátem do 31.9.2016 a od 1.10.2016 začlenit pony sport pod jednotlivé komise rozšířené
o člena specializovaného na pony sport.
Hlasování:
Pro:12
Proti:0
Zdržel se:0
3.3 P. Šalek a p. Vítek vyjádřili svůj názor o tom, že změny v STP by se měly vstupovat v platnost
před zahájením plnění kvalifikací, které je od ukončení MČR. Pan Vítek upozorňuje na nekoncepční
postup ve změnách. Pan Moudrý zdůraznil nutnost řešit aktuální situaci. P. Rejnek reagoval na
názory členů VV a informoval o důvodech Pony komise ke změnám v STP Pony 2016. Zdůraznil
přísnější pravidla ČJF ve kvalifikacích na ME pony v drezuře než má FEI. Rada ČJF na základě
informací z oblastí a vzhledem k odstoupení Pony komise žádá VV ČJF o přehodnocení STP Pony
2016
Hlasování:
Pro:12
Proti:0
Zdržel se:0
10:45 Prezidentka vyhlašuje přestávku
10:55 Zasedání Rady ČJF pokračuje

4. 4.1 Prezidentka a JUDr. Říhová pozvaly na zasedání hosta, paní Alžbětu Maškovou, členku
Vzdělávací komise, aby informovala členy Rady o připravovaném vzdělávacím systému v ČJF a Pony
games v rámci ČJF. Členové Rady prodiskutovali návrh nového vzdělávacího systému. Rada ČJF
navrhuje zařadit do rozpočtu částku 100.000,- na přípravu projektu a podkladů pro rozhodnutí
o zavedení francouzského vzdělávacího systému Galops (1.-4.).
Hlasování:
Pro:12
Proti:0
Zdržel se:0
4.2 JUDr. Říhová informovala členy Rady ČJF o změnách v materiálech ZZVJ a o záměru zvýšit
pedagogickou gramotnost školitelů a snahu rozšířit seznamy školitelů z jednotlivých oblastí. JUDr.
Říhová požádala předsedy oblastí o podporu v nominaci nových školitelů.
4.3 Rada ČJF apeluje na dodržování Dokumentu vzdělávání ve smyslu organizace školení oblastmi
ve spolupráci s odbornými komisemi. Generální sekretářka informovala o změnách na sekretariátu
a nutnosti vytvořit oblastem takové zázemí, aby došlo ke zvýšení kvality probíhajících školení po
organizační stránce, sjednocení materiálů a zpracování výstupů ze školení.
5. 5.1 P. Rejnek a p. Hupka seznámili členy Rady ČJF s Dokumentem Kategorizace. V reakci na to
informovali p. Šalek a p. Balaštík o úbytku členů srovnáním statistických údajů z loňského a
letošního roku. Ing. Balaštík vyslovil svůj zásadní nesouhlas s kategorizací, která byla schválena VV.
Rada ČJF doporučuje VV ČJF přehodnotit přístup ke Kategorizaci skokových jezdců s ohledem na
rozložení pořadatelské základny.
Hlasování:
Pro:10
Proti:1
Zdržel se:1
6. 6.1 Prezidentka pozvala p. Blažka, zástupce IT komise, aby představil výsledky analýzy a
prezentoval projekt nového centrálního IT systému připravovaného ve spolupráci s firmou OLC
Systems, s.r.o.
15:15 Jednání opustila paní Procházková
6.2 P. Blažek představil zástupce firmy OLC Systems, s.r.o. Davida Pokorného, který informoval
členy Rady ČJF o analýze, kterou jeho firma provedla.
7. 7.1 Ing. Pařenicová, víceprezidentka pro ekonomiku, informovala členy ČJF o stavu účetnictví za
rok 2015 a podané žádosti o odklad podání daňového přiznání. Informovala o prostředcích
získaných z dotacích i zisku federace, který činil v roce 2015 cca 3mil. Kč. Tento zisk jde do
základního jmění, které v tuto chvíli činí více než 16. mil. Kč. Dále informovala o stavu účetnictví za
rok 2016 a změnách na postu účetní ČJF. Tuto pozici bude v období 1.4.2016 – 1.7.2016 zajišťovat
externě p. Chvalný, který zavede nový systém a zároveň zaučí novou účetní, která by následně od
1.7.2016 měla nastoupit na plný úvazek.
7.2 Ing. Pařenicová seznámila členy Rady ČJF s projekty předloženými jednotlivými komisemi,
s projekty jednotlivých oblastí a s návrhem rozpočtu na oficiální reprezentační výjezdy na rok 2016.
7.3 Ing. Pařenicová informovala členy Rady ČJF o systému rozpočtování jednotlivých oblastí na rok
2016.
7.4 Členové Rady se shodli na nutnosti inventarizace stavů majetku na oblastech a centrále ČJF.
Oblastní předsedové přislíbili zaslání inventarizací GS, která následně vypracuje přehled, návrh na
doplnění majetku a způsob jeho uskladnění a možnosti budoucího zapůjčování (především
vzdělávací materiály, reklamní předměty, reprezentační oblečení, technika, atd.)
17:30 Jednání opustil p. Studenec
8. 7.5 P. Pejos vznesl dotaz, jakým způsobem probíhá přerozdělení finančních prostředků od ČOV
(příjem z hazardu). ČJF získala částku 3,19 mil. Kč za rok 2015. Tato částka by se měla podle sdělení

9.

10.

11.

12.

předsedy ČOV p. Kejvala dostat k základním článkům TJ a SK. (viz čl. ČOV ze dne 13.1.2016).
Prezidentka informovala o způsobu čerpání peněz z ČOV a způsob jejich vyúčtování. V roce 2015
bylo čerpáno dle v rozhodnutí bývalého VV z roku 2014, kdy byly tyto prostředky dány k rozdělení
disciplínám. VV v roce 2015 neschválil žádný další projekt a z prostředků od ČOV bylo v roce 2015
čerpáno 804 tis. Kč, ostatní prostředky jsou k rozdělení v dalších letech. Z pokynů ČOV vyplývá, že
prostředky jsou určeny pro mládež do 18ti let, jiná omezení tam nejsou. Podrobné přehledy budou
prezidentkou zaslány na oblasti emailem před dalším jednáním Rady.
7.6 Rada ČJF schválila Návrh rozpočtu ČJF 2016
Hlasování:
Pro:8
Proti:0
Zdržel se:2
7.7 P. Pejos upozorňuje, že dle jeho názoru je předložený rozpočet nejasný (málo podrobný ve
výdajích na pořádání MČR v roce 2016 (uvedeno jednou částkou). Dále zmiňuje, že dle jeho názoru
je podpora pro AČSP ve výši 300.000,- Kč, určená na podporu Czech junior cupu, příliš vysoká.
7.8 P. Pejos vznesl dotaz na přípravu nových Stanov. Prezidentka ČJF informovala, že komise pro
práci na nových Stanovách byla jmenována a začala na Stanovách pracovat. V nejbližších týdnech
bude na oblasti zaslán návrh nových Stanov.
8.1 Členové Rady diskutovali na téma zajištění měření pony na závodech. GS zjistí situaci ohledně
měření poníků pro sportovní účely a bude informovat oblasti.
8.2 Generální sekretářka představila členům návrh aktualizace Sazebníku ČJF a přepracovaný, dle
připomínek členů Rady ho zašle emailem na oblasti před dalším jednáním Rady.
Rada ČJF bere na vědomí žádosti jednotlivých OV na prodloužení licencí po více než pěti letech, tak
jak byly předložené (Jihomoravská oblast: Petr Moravec. Zlínská oblast: Karla Jančová, Kateřina
Hyklová, Blahoslav Zeman a Marcela Zourková. Východočeská oblast: Irena Pavlíková. Severočeská
oblast: Marcela Folková, Alena Hlaváčková a Jana Balzerová. Severomoravská oblast: Petr Gzyl,
Martina Jochová a Jitka Mlčochová. Královohradecká oblast: Marie Jánská)
Hlasování:
Pro:10
Proti:0
Zdržel se:0
P. Šalek přednesl členům Rady návrh na uspořádání jednodenního diskusního fóra odborné
veřejnosti „Sport forum“, kde by se mohla řešit témata související s jezdeckým sportem u nás.
Členové Rady se jednohlasně shodli na uspořádání akce v termínu 4. května, místo konání
Pardubice. Sekretariát byl pověřen organizací akce.
Další zasedání Rady bylo domluveno na 4. května od 10:00 v Pardubicích

Prezidentka ukončila jednání v 18:20

Úkoly stanovené radou ČJF:
1) OV ČJF vypracují návrhy na rozšíření seznamů školitelů z jednotlivých oblastí s termínem
dodání do následujícího zasedání Rady ČJF
2) Oblastní sekretáři zašlou inventarizace majetku Generální sekretářce
3) Generální sekretářka vypracuje přehled, návrh na doplnění majetku a způsob jeho uskladnění
a možností budoucího zapůjčování
4) Prezidentka zašle podrobné přehledy čerpání prostředků z ČOV na oblasti e-mailem
5) Generální sekretářka zjistí situaci týkající se měření poníků pro sportovní účely a bude
informovat oblasti

6) Generální sekretářka přepracuje Sazebník ČJF dle připomínek členů Rady a e-mailem ho zašle
na oblasti před dalším jednáním Rady
7) Sekretariát byl pověřen organizací akce „Sport forum“ v termínu 4. května, místo konání
Pardubice.
Zapsala Veronika Jiroutová

