
Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s. dne 4.1.2012 
 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 
Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Ing.Lenka Gotthardová, Ing.Jiří Mayer, Ing. Jaroslav 
Pecháček, Antonín Pittner, Mgr. Jaroslav Sedláček, Lucie Spiwoková, Ing.Zdeněk Studenec, 
ing.Radovan Šalek,  ing.Jan Šíma, Josef Trojanec 
Hosté: ing.Gabriela Křístková, Ing.Jan Metelka, Ing. Milan Theimer, JUDr.Petr Toman 
Omluveni: MUDr.Zuzana Procházková 
 

1. Rada projednala a schválila zápis ze zasedání 15.12.2011. 
2. K bodu 4 z jednání Rady 15.12.2011. GS prodiskutuje během setkání generálních 

sekretářů EEF ve Varšavě s POL NF informace týkající se nákupu německého 
softwaru. 

3. ing.Pecháček informoval o novém návrhu formulace článku všeobecných pravidel, 
týkající se zdravotní služby na sportovních akcích. Návrh byl ještě prodiskutován 
s JUDr.Tomanem a znění článku … bude následující. Na všech sportovních akcích 
organizovaných ČJF (hobby a soutěže) musí pořadatel zajistit po celou dobu soutěží 
přítomnost lékaře nebo osoby způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dozoru v oboru zdravotnický záchranář (§ 18 zákona č. 96/2004 Sb., o 
nelékařských zdravotnických povoláních) nebo všeobecná sestra (§ 5 zákona č. 
96/2004 Sb., o nelékařských zdravotních povoláních) se specializací na intenzivní péči 
(např. SIP, ARIP*); tato osoba musí mít s sebou odpovídající vybavení pro výkon 
svého povolání a pořadatel jí musí poskytnout prostory vhodné pro poskytování 
zdravotních služeb (např. ošetřovnu). 
V soutěžích všestrannosti a spřežení musí pořadatel při terénní zkoušce navíc 
zabezpečit dostatečný počet sanitek. 
Na všech mezinárodních závodech a závodech mistrovství České republiky (MČR) je 
pořadatel povinen zajistit po celou dobu soutěží přítomnost sanitky. (* SIP = sestra 
pro intenzivní péči, ARIP = anestézie, resuscitace a intenzivní péče) 

4. Na zasedání Rady 22.9.2011 zazněl návrh zrušit funkci TD na národních závodech 
(pokud není pravidly disciplíny stanoveno jinak). Členové Rady měli předložit své 
návrhy. V.Drbal navrhuje, aby u skokových závodů zůstala funkce TD zachována 
alespoň pro rok 2012, který je zlomový také pro kategorizaci parkurových jezdců. 
Rada tento návrh odsouhlasila. 

5. V.Drbal přednesl návrh na změnu systému vyplácení odměn oblastním sekretářům, 
který byl schválen na jednání Rady 15.12.2011. Poukazuje na to, že dle tohoto 
systému jsou (nebo mohou být) stejně ohodnoceni sekretáři, kteří mají velmi rozdílné 
počty oddílů, licencí, ZZVJ apod. Rada schválila návrh ing.Theimera, že OV oblastí, 
které budou mít více než 200 aktivních členských subjektů mají nárok navrhnout 
svému oblastnímu sekretáři odměnu do výše 25% měsíční mzdy. 

6. JUDr.Toman důrazně upozorňuje na fakt, že dle článku 20.1 Stanov ČJF je třeba, aby 
všichni volení funkcionáři ČJF (předsedové oblastí, členové OV, členové komisí 
KRK, DIK atd.) splnili podmínky ke vstupu do ČJF (tedy zaplatili členský poplatek a 
odevzdali přihlášku do ČJF) nejpozději do 28.2.2012! Jelikož pokud tak neučiní, tak 
nejen, že jím k 29.2.2012 zanikne členství v ČJF, ale zaniknou tak i funkce, které 
zastávají. U volených funkcí by pak bylo třeba opakovat oblastní případně celostátní 
volební konferenci. 

7. Rada projednala sazebník poplatků ČJF 2012 a hlasovala o jeho schválení: proti 
ing.Šalek, ing.Mayer, zdržel se A.Pittner, ostatní pro. 



8. GS informovala o zřízení internetbankingu pro potřebu oblastí. Poplatek GE Money 
bank za položku na papírovém platebním příkazu je od roku 2012 činí 50,- Kč, což při 
množství zadávaných plateb přináší vysoké a zbytečné náklady. S internetbankingem 
bude pracovat oblastní sekretář. Další člen OV bude dostávat platební příkazy ke 
schválení, tak aby se dodrželo pravidlo dvou osob, které jsou zodpovědné za 
provedenou platbu. Předsedové nejpozději do pátku 6.1. jmenují tuto zodpovědnou 
osobu za svůj OV. 

9. ing.Studenec žádá projednání možnosti přehodnocení projektu Styl Šampionát 2012.  
Rozsah projektu by mohl být zkrácen na jedno třídenní školení konané ve Svinčicích, 
protože účastníci již mají kvalifikaci skokových rozhodčích. Bude projednáno na 
zasedání VV 18.1.2012 

  
1. Rada schválila:  Sazebník poplatků ČJF 2012  

Zapsala: Lucie Spiwoková 
Přílohy: Sazebník poplatků ČJF 2012 
 


