Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 25.11. 2014
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Ing. Lenka Gotthardová CSc, Nella Gottweisová, Ing. Jiří Mayer,
Ing. Jaroslav Pecháček, Alekos Pejos, Antonín Pittner, Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Zdeněk Studenec,
Ing. Radovan Šalek, Ing. Jan Šíma, Josef Trojanec

Hosté: Dana Denková, Petr Koželuh, Ing. Jiří Kunát, Michaela Litovová, Josef Malinovský, Ing. Jan
Metelka, Mgr. Jana Perníčková, JUDr. Kateřina Říhová, Ing. Milan Theimer, JUDr. Petr Toman

Omluven: Ivan Černoch, Ing. Renata Habásková, Martin Ohnheiser, Ing. A. Antonín Klauz, MUDr.
Zuzana Procházková, Andrea Videnková,

1. Rada projednala a schválila zápis z jednání 24.09.2014.
2. VV ČJF informoval Radu ČJF o své činnosti od minulého jednání Rady ČJF.
3. Ing. J. Pecháček informoval Radu ČJF o poradě předsedů sportovních svazů s vedením ČUS.
Hlavním tématem výše zmíněné schůzky byly ekonomické záležitosti.
4. Ing. J. Pecháček informoval Radu ČJF o oficiálním spuštěním nového webu ČJF a to včetně
nových emailových adres. V souvislosti s touto informací vyjde také tisková zpráva.
5. Ing. J. Pecháček dále informoval Radu ČJF o disciplinárním řízení (protest podaný pí.
Krušinovou) ve věci měření pony při MČR S+D pony 2014, konané ve Zduchovicích a to ve
dnech 14.-17.08. 2014.
6. JUDr. Říhová informovala zástupce Rady ČJF o navázání oficiální spolupráce s Francouzskou
jezdeckou federací v oblasti metodiky vzdělávání jezdců a jejich instruktorů jezdectví a trenérů.
Vypracované metodické materiály budou poskytnuty členům ČJF.
7. Rada ČJF zvolila nové členy Kontrolní a revizní komise a to z jednotlivých návrhů oblastí.
Z navržených kandidátů byli zvoleni pí. Mgr. Ing. J. Krupičková, p. B. Cupák, p. M. Holub.
8. Radě ČJF byl předložen návrh klíče ke stanovení počtu delegátů oblastí ČJF starších 18ti let na
Konferenci ČJF s koeficientem 250 a tabulka počtu delegátů dle jednotlivých oblastí. Rada tento
návrh jednomyslně schválila (=> 13 pro).
9. Rada ČJF projednala dopis p. A. Terbera a následnou reakci manažerky komise vytrvalosti
(včetně příloh) pí. M. Litovové. Rada ČJF souhlasí vyjádřením/odpovědí manažerky komise
vytrvalosti, pí. M. Litovové, a to v poměru 11 pro, 2 se zdrželi hlasování (Ing. J. Šíma, p. V.
Drbal).
10. Ing.Pecháček vyzval předsedy oblastí ke zpracování koncepcí jednotlivých oblastí.
11. Ing. J. Kunát apeloval na předsedy jednotlivých oblastí, ve věci pozvání manažerů disciplín na
zasedání OV v případech, kdy chtějí či potřebují řešit otázky, týkající se jednotlivých disciplín.
12. Ing. R. Šalek, předseda Severomoravské oblasti, přednesl Radě ČJF komplexní návrh na úpravu
členských poplatků.
13. P. A. Pejos, předseda Královéhradecké oblasti, přednesl Radě ČJF návrh ve věci zvýšení
členských poplatků, který spočíval v přejmenování registračního poplatku za klub na členský
poplatek a takto jeho včlenění do členských poplatků ČJF.
14. Západočeská oblast, prostřednictvím svého předsedy, p. A. Pittnera, vyjádřila svůj souhlas
s navýšením členských poplatků na výši Kč 500,00 dle požadavků MŠMT.
15. Zlínská oblast, prostřednictvím svého předsedy, Ing. Z. Balaštíka, vyjádřila svůj souhlas
s navýšením členských poplatků na výši Kč 500,00 dle požadavků MŠMT za předpokladu, že
podstatná výše navýšeného členského poplatku by připadla do rozpočtu jednotlivých oblastí.
16. Východočeská oblast, prostřednictvím svého předsedy, Ing. L. Gotthardové, CSc., vyjádřila svůj
souhlas s navýšením členských poplatků na výši Kč 500,00 dle požadavků MŠMT za

předpokladu, že podstatná výše navýšeného členského poplatku by připadla do rozpočtu
jednotlivých oblastí.
17. Středočeská oblast, prostřednictvím svého předsedy, p. V. Drbala, v návaznosti rozhodnutí OV a
na dotazník zaslaný členům Středočeské oblasti, vyjádřila svůj nesouhlas s navýšením členských
poplatků.
18. Jihomoravská oblast, prostřednictvím svého předsedy, p. J. Trojance, na základě rozhodnutí OV
Jihomoravské oblasti vyjádřila svůj nesouhlas s navýšením členských poplatků.
19. Jihočeská oblast, prostřednictvím svého předsedy, p. Ing. J. Mayera, na základě rozhodnutí OV
Jihočeské oblasti vyjádřila svůj nesouhlas s navýšením členských poplatků.
20. Severočeská oblast, prostřednictvím p. P. Koželuha (člena OV Severočeské oblasti), na základě
rozhodnutí OV Severočeské oblasti vyjádřila svůj nesouhlas s navýšením členských poplatků.
21. P. Ing. Z. Balaštík vznesl dotaz na pí. D. Denkovou ve věci toku a využití finančních prostředků
z dotačních programů MŠMT. Pí. D. Denková ve zkratce (vše již bylo řečeno v různých
tiskových zprávách a informačních podkladech a dokumentech) sdělila, že finanční prostředky
z dotačních programů jsou používány a využívány na chod a organizaci jednotlivých disciplín (a
to včetně podpory rozvoje jednotlivých disciplín, podpory vzdělávacích programů, zahraničních
výjezdů – potažmo reprezentace; u jednotlivých disciplín se jedná v souhrnu o částku cca Kč
7.000.000,00) a chod a organizaci SCM (v souhrnu se jedná o částku cca Kč 2.800.000,00). Pí.
D. Denková současně informovala Radu ČJF, že ještě v den konání tohoto zasedání Rady ČJF
v ranních hodinách kontaktovala ekonomický úsek ČUS s dotazem na situaci a stav věci, na
který jí bylo vzápětí odpovězeno, že situace je stále v řešení.
22. Ing. J. Balaštík, předseda Zlínské oblasti, a Ing. R. Šalek, předseda Severomoravské oblasti,
přednesli návrh na změnu výše poplatků a to v systému členský poplatek Kč 500,00, licence
seniorská Kč 500,00 (rozdělení v poměru 400,00/oblast, 100,00/centrála), licence děti + junioři
Kč 300,00. Návrh byl v hlasování zamítnut a to v poměru 8 pro, 4 proti (p. V. Drbal, Ing. J.
Šíma, Ing. J. Mayer, p. J. Trojanec), 1 se zdržel hlasování (p. A. Pejos).
23. P. A Pittner, předseda Západočeské oblasti, přednesl Radě ČJF návrh na změnu výše poplatků a
to v systému členský poplatek Kč 500,00 (rozdělení v poměru 400/oblast, 100/centrála), licence
seniorská Kč 400,00 (rozdělení v poměru 250,00/oblasti, 150,00/centrála) a licence juniorská Kč
300,00. Návrh byl v hlasování zamítnut a to v poměru 7 pro, 4 proti (p. V. Drbal, Ing. J. Šíma,
Ing. J. Mayer, p. J. Trojanec) a 2 se zdrželi (p. A. Pejos, Mgr. J. Sedláček).
24. Ing. Z. Studenec, předseda Oblasti Vysočina, přednesl Radě ČJF návrh na změnu výše poplatků
a to v systému Kč 500,00/členský poplatek, Kč 100,00/jezdecká licence (seniorská, juniorská).
Návrh byl v hlasování zamítnut a to v poměru 2 pro, 11 proti (Ing. J. Pecháček, Mgr. J.
Sedláček, p. V. Drbal, Ing. J. Mayer, p. A. Pittner, Ing. J. Šíma, Ing. L. Gotthardová CSc, p. J.
Trojanec, Ing. R. Šalek, Ing. J. Balaštík, p. A. Pejos).
25. Ing. R. Šalek, předseda Severomoravské oblasti, přednesl Radě ČJF návrh na úpravu výše
členských poplatků na výši Kč 500,00 (rozdělení v poměru 450,00/oblasti, 50,00/centrála).
Návrh byl v hlasování zamítnut a to v poměru 6 pro, 7 proti (p. V. Drbal, Ing. J. Šíma, Ing. J.
Mayer, p. J. Trojanec, p. A. Pejos, Ing. L. Gotthardová,).
26. Ing.Šalek vyzval předsedy oblastí, kteří hlasovali proti, aby zdůvodnili svůj nesouhlas.
27. P. A. Pejos, předseda Královéhradecké oblasti, navrhuje, aby na příštím zasedání Rady ČJF byla
řešena otázka sportovního kalendáře a řešení problému s překrýváním termínů jednotlivých
závodů v sousedících oblastech.
28. P. J. Trojanec, předseda Jihomoravské oblasti, informoval Radu ČJF o změně na pozici sekretáře
Jihomoravské oblasti, kdy z funkce k 31.12. 2014 odchází Ing. E. Jančářová a k 01.01. 2015
nastupuje, jako nový sekretář Jihomoravské oblasti Mgr. I. Trtíková, která byla vybrána na
základě výsledku otevřeného výběrového řízení. V návaznosti na tuto změnu p. J. Trojanec,
předseda Jihomoravské oblasti, vznesl požadavek na urychlenou kontrolu a revizi účetních
podkladů a dokladů Jihomoravské oblasti.

Rada schválila:
- Zápis z Rady ČJF z 24.09. 2014
Usnesení Rady:
- Rada ČJF se usnesla na složení Kontrolní a revizní komise ČJF a to ve složení Mgr. Ing. J.
Krupičková, p. B. Cupák, p. M. Holub
- Rada ČJF se usnesla na Klíči ke stanovení počtu delegátů oblastí ČJF starších 18ti let na konferenci
ČJF 2015
Přílohy:
- Návrh na jednání Rady ČJF (klíč ke stanovení počtu delegátů oblastí ČJF starších 18let na konferenci
ČJF 2015 + tabulka počtu delegátů dle jednotlivých oblastí)
- Návrh oblastí na členy KRK
- Návrh Severomoravské oblasti ČJF ze dne 18.11.2014
- Zápis OV – Dopis p. Terbera
- Reakce manažerky komise vytrvalosti + přílohy

