
Zápis  ze zasedání Rady ČJF dne 03.12. 2013  
 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):      
Ing. Josef Balaštík, Richard Bauer, Václav Drbal, Ing. Lenka Gotthardová, Ing. Jiří Mayer, 
Martin Pecka, Ing. Jaroslav Pecháček, MUDr. Zuzana Procházková, Ing. Zdeněk Studenec, 
Ing. Jan Šíma, Josef Tojanec    
 
Hosté: Dana Denková, Gabriela Křístková, Josef Malinovský, Ing. Jan Metelka, Alek Pejos, 
JUDr. Kateřina Říhová, Ing. Milan Theimer  
 
Omluveni: Mgr. Jaroslav Sedláček, Lucie Spiwoková, Ing. Radovan Šalek, JUDr. Petr 
Toman 
 
1. Rada projednala a schválila zápis z řádného jednání 18.09.2013 
 
2. Rada předala čestný odznak ČJF p. Ing. Studencovi k jeho životnímu jubileu 
 
3. D. Denková informovala o vývoji kauzy HŠ – pravděpodobné zrušení pravomocného 

rozsudku na základě podané stížnosti ministryně spravedlnosti k Nejvyššímu soudu 
v Brně, kdy je napaden rozsudek v trestním řízení v kauze HŠ pro procesní pochybení ze 
strany Okresního soudu v Ostravě, bylo nařízeno jednání dne 20.11.2013. Dále mělo být 
dne 29.11. 2013 vyhlášeno rozhodnutí v občanskoprávní řízení v této kauze. Vzhledem k 
procesní vadě u  již pravomocného rozsudku, rozhodl soud o odročení a rozhodnutí 
nevyhlásil. Do doby začátku jednání Rady ČJF nebylo rozhodnutí ve věci stížnosti 
Nejvyšším soudem doručeno. 

 
4. D. Denková předložila Radě čerpání rozpočtu pro rok 2013 k 30.09., respektive disciplín 

k 28.11.2013. Ing. Pecháček upozornil na pozdní čerpání dotace ze strany manažerů. D. 
Denková na to reaguje s upozorněním o důležitosti vyčerpání peněz ze státní dotace, 
jelikož pokud by nedošlo k jejímu vyčerpání, mohlo by dojít ke zkrácení dotace ze strany 
státu. 

 
5. Ing. Balaštík – oblast L: dotaz ohledně vyplácení peněz pořadatelům MČR, konkrétně 

MČR ve voltiži konaného 28. – 29.09.2013 v Chomutově. Proč byla vyplacena celá částka 
na technické zabezpečení, ale úroveň MČR tomu údajně neodpovídala? Navrhuje, zda by 
neměla být nějaká kontrola ze strany VV. Ing. Pecháček reaguje, že na každé MČR je 
delegován některý z členů VV. V tomto případě to byl Ing. Metelka, který nezaznamenal 
žádné výrazné, zásadní pochybení ze strany pořadatele. 

                 . 
6. V. Drbal – oblast B: středočeská oblast se pozastavuje nad částkou 150.000 Kč, která byla 

určena na finále Stylového šampionátu ve Svinčicích. Při velmi malé účasti startujících 
dvojic se jedná o značnou částku. Předseda oblasti požádal o vysvětlení a zveřejnění jak 
byla tato částka využita. D.Denková a JUDr. Říhová reagují, že jednak výši částky 
schválila skoková komise a dále část peněz byla použita na zaplacení zahraničních 
rozhodčích, překladatele, technické zabezpečení, pronájem haly a vyplacení odměn (82 
900Kč). 

 
7. D. Denková představila provizorní rozpočet 2014, ve kterém není zatím znám rozpočet 

oblastí a výše částky, kterou ČJF obdrží od MŠMT pro rok 2014. Na poradě předsedů 



národních sportovních svazů sdružených v ČUS konané dne 06.11.2013 a které se D. 
Denková zúčastnila, bylo informováno o vyjednávání s vládou o zvýšení částky pro sport. 
Dále bylo upozorněno na skutečnost, že v současné době je potřeba vlastní propagace 
svazu a hledání vlastních sponzorů, jelikož ani do budoucna není zaručena stabilní výše 
dotací. 

 
8. Členské příspěvky ČJF: na jaře 27.03.2013 bylo Radě předloženo 12 návrhů na řešení 
členských příspěvků s tím, že je potřeba směrovat federaci k tomu, aby měla vlastní zdroje 
a byla samofinancovatelnou organizací. Předsedové jednotlivých oblastí měli předložit 
jednotlivé návrhy na případné navýšení členských příspěvků. Do jednání Rady předložily 
návrhy pouze 3 oblasti D, H, V a tyto oblasti jsou pro navýšení členských příspěvků. 

 
9. M. Pecka – oblast D: na základě informací od D. Denkové ohledně nejistého příjmu od 

MŠMT navrhuje, zda by se nemělo uvažovat o nějakém opatření na soběstačnost ČJF, tak 
aby mohlo docházet k financování základních potřeb pro chod ČJF nehledě na výši peněz 
od MŠMT. Dále je potřeba podporovat hlavně mládež, kdy v současné době jsou SCM 
financována především ze státních  peněz  a proto by bylo potřeba zajistit finance, tak aby 
tomu tak nemuselo být. Jedním z řešení by mohlo být navýšení poplatků ČJF, např. 
členské příspěvky nebo poplatky za licence. 

 
10. Někteří členové Rady (Ing. Balaštík, MUDr. Procházková) upozorňují, že pokud dojde k 

navýšení jakýkoliv poplatků, bylo by dobré informovat členskou základnu, na co budou 
peníze použity. D. Denková reaguje, že na každého člena ČJF, který uhradí členský 
příspěvek, se např. vztahuje celoroční úrazové pojištění, OSA, Intergram, výsledkový 
servis atd. Dále pokud dojde ke zvýšení poplatků, mohou se tyto peníze použít na 
novelizaci současné databáze, tak aby bylo možné např. online přihlašování na závody 
apod.. 

 
11.  Ing. Šíma – oblast K: návrh na rozklíčování financí pro chod ČJF, aby bylo jasné kolik je 

potřeba pro nezbytný chod ČJF. Neexistuje jasná koncepce fungování a financování ČJF 
pro širokou veřejnost. Navrhuje zvýšení poplatků za jezdecké licence dle kategorizace 
jezdců (výkonnosti jezdců) a funkcionářů. 

 
12. V. Drbal – oblast B: je třeba vypracovat jasnou koncepci se stanovením finančních priorit. 

Po tomto aktu je navýšení poplatků zajisté téma číslo jedna pro všechny členy ČJF. 
 
13. Ing. Studenec – oblast V: Ing. Studenec navrhuje sestavit žebříček priorit v rozpočtu ČJF, 

který by se předložil na jednotlivé oblasti k diskuzi.  
 
14. Ing. Balaštík – oblast – poukazuje na možnost využití dotací z EU. Je možné je využívat i 

v rámci ČJF? D. Denková reaguje, že bude učiněn dotaz na kompetentní místa ohledně 
možnosti čerpání dotace z EU. 

 
15. Ing. Pecháček upozorňuje na vytvoření rezervy, jelikož peníze ze státní dotace se vždy 

musí vyčerpat. Na tuto rezervu by byla použita část z peněz ze zvýšených poplatků.  
 
16. M. Pecka – oblast D: v usnesení z prosincové konference 2012 je, že navrhují zvýšení 

poplatků. Návrh oblasti D je v zápisu z jednání oblastního výboru v září 2013. M. Pecka 
na jednání Rady doplňuje, že vybraná částka ze zvýšených poplatků by se dala zmrazit do 



30.06.2014 než bude jasná koncepce použití těchto financí s ohledem na výši dotací od 
MŠMT. 

 
17. MUDr. Procházková – oblast E: souhlasí s vytvořením koncepce fungování a financování 
ČJF. Na jednání oblastního výboru sice bylo navrženo nezvyšovat poplatky, ale je jasné, 
že vzhledem k okolnostem (nejasnost výše dotací atd.) nějaké navýšení být v budoucnu 
musí, ale je potřeba vytvořit jasnou koncepci k čemu budou finance použity. 

 
18. Ing. Balaštík – oblast L: souhlasí s vytvořením určité koncepce a navrhuje zvýšení 
členských příspěvků na 300 Kč. Rada tento návrh neschválila (pro 4). 

 
19. Ing. Mayer – oblast C: proti zvyšování poplatků. Ing. Šíma – oblast K: v tuto chvíli proti 

zvyšování poplatků. V. Drbal – oblast B: proti zvyšování poplatků, Ing. Trojanec – oblast 
G: proti zvyšování poplatků 

 
20. Ing. Studenec – oblast V: navrhuje zvýšení členských příspěvků na 400 Kč. Rada tento 

návrh neschválila (2 pro, 9 proti). 
 
21. Ing. Gotthardová – oblast F: navrhuje navýšit odvody financí z oblastí na ČJF. Rada 

neschválila (2 pro, 9 proti) 
 
22. V závěrečném hlasování o zvýšení poplatků ČJF Rada tento návrh neschválila (5 pro, 6 

proti). 
 
23. Na základě vývoje diskuze mezi jednotlivými členy Rady ČJF a s ohledem na nový 

Občanský zákoník platný od 01.01.2014 se viceprezidenta pro ekonomiku D. Denková 
rozhodla rezignovat na svoji funkci ve výkonném výboru. Po intervencích se strany VV 
ČJF D. Denková souhlasila se setrváním ve své funkci. 

 
24. Ing. Pecháček informoval o jezdeckém festivalu, který se bude konat pod záštitou ČJF na 

výstavišti v Lysé nad Labem ve dnech 19. – 23.03.2014. Dále informoval o konání 
galavečeru ČJF v Radiopaláci 01.02. 2014 a galavečeru Jezdectví na Žofíně 01.03.2014. 

 
25. CSIO 2014: ČJF zažádala na FEI o zapsání do kalendáře CSIO-W  Olomouc. Dle 

informací z GA FEI Montreux bude vybráno v rámci divize 2 celkem 8 kol, kam bude 
přidělen Furusiyya NC. Společně s pořadatelem se hledá případné řešení, pokud mezi 
vybranými závody nebude figurovat CSIO-W Olomouc. 

 
26. Ing. Metelka informoval o připravovaných změnách v pravidlech, které budou zveřejněny 

do konce února 2014 s platností od 01.04.2014. Výjimkou, kterou schválil VV ČJF je, že 
od 01.01.2014 rozpisy národních závodů bude schvalovat pouze ta oblast, kde je řádně 
registrován pořádající subjekt.  

 
27. Ing. Pecháček informoval o zasedání EEF 14. – 16.10. 2013 – Stockholm a o zasedání GA 

FEI 04. – 07.11.2013 – Montreux. 
 
28. J. Malinovský informuje o připravovaných záznamech na ČT4, kterých letos bylo cca 45. 

Na příští rok plánuje ČT4 zařadit do vysílání zhruba 50 záznamů. Dále po dobu konání 
jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem 2014 bude ČT4 denně v čase cca po hlavních 



Událostech vysílat 15-ti minutový záznam a bude odvysílán i hodinový záznam z celého 
festivalu. 

 
29. Oblastní sekretáři: od 01.01.2014 jen dohoda o pracovní činnosti 
 
30. Hobby: od 01.01.2014 se budou vydávat kartičky pro členy – bude přeprogramována 

databáze, tak aby se daly tisknout štítky (podobné štítkům pro koně), které se budou lepit 
na karty. 

 
31. Sekretariát ČJF: možnost zakoupení kravat s novým logem ČJF (400,- Kč) a šátků (300,- 

Kč). 
 
 
 
Rada Schválila: 
 

- zápis z jednání 18.09. 2013 
- čerpání rozpočtu ČJF k 30.09.2013, resp. Disciplíny k 28.11.2013 
- provizorní rozpočet 2014 

 
Usnesení Rady: 
  

- Rada ČJF se usnesla na potřebě vytvoření koncepce činnosti ČJF pro 
další období s tím, že tuto činnost bude koordinovat VV a na 
zpracování koncepce se budou podílet všechny orgány ČJF ( Rada, VV, 
OV, sekretariát, komise disciplín, ostatní komise). V návaznosti na tuto 
koncepci pak bude zpracován i návrh financování celé činnosti ČJF. 
Zadání ke spolupráci předá všem zúčastněným stranám VV do 
31.1.2014, předpoklad dokončení obou částí koncepce do 30.6.2014. 

 
Přílohy: 
 

- čerpání rozpočtu ČJF k 30.09.2013, resp. disciplíny k 28.11.2013 
- provizorní rozpočet pro rok 2014 

 
 
 
 

 
      Zapsala: Ing. Jana Zetková 


