Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 5.12.2012
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Ing.Lenka Gotthardová, Ing.Jiří Mayer, Ing. Jaroslav Pecháček,
Antonín Pittner, MUDr.Zuzana Procházková, Mgr.Jaroslav Sedláček, Lucie Spiwoková, ing.Zdeněk
Studenec, ing.Radovan Šalek, Josef Trojanec
Hosté: Dana Denková, Gabriela Křístková, Ing.Jan Metelka, Ing. Milan Theimer
Omluveni:
1. Rada projednala a schválila zápis z jednání 31.10.2012.
2. D.Denková představila Radě provizorní rozpočet 2013. vysvětlila důvod, proč jsou plánované
příjmy tak vysoké. Do rozpočtu musí být na straně příjmů uvedeny i částky, o které je požádáno
v jednotlivých dotačních titulech, ačkoliv plnou výši dotací velice pravděpodobně nedostaneme
z žádného dotačního titulu. Dotační titul V zřejmě nebude udělen v takové výši jako v roce
2012. Dále informovala Radu, že byl navýšen rozpočet v oblasti propagace, zejména kvůli
placení záznamů České televizi. Rozpočet kopíruje přesně požadavky jednotlivých komisí.
Pakliže dojde k významnému snížení dotací pro rok 2013 bude rozpočet krácen všem
disciplínám stejně – procentuelně. Rada schválila provizorní rozpočet 2013 – 100% hlasů.
3. GS – informace o žádostech o dotační tituly „I“ a „II“ na MŠMT (Reprezentace a Sportovně
talentovaná mládež). O dotace bylo požádáno v řádném termínu k 30.11.2012. U titulu „II“, ze
kterého jsou kryté náklady také na SCM, v minulých letech byla již touto dobou známá
garantovaná částka z MŠMT, pro rok 2013 není vůbec jisté jaká bude výše dotace. Pro dotaci
„I“ byl odevzdán tzv.finanční dotazník. Bohužel se s MŠMT nedobře komunikuje a letos se
nebude konat tzv.oponentní řízení, kde GS vyjasňuje před oponentní komisí nesrovnalosti.
Oponentura se nekoná z časových důvodů, MŠMT chce co nejrychleji vydat rozhodnutí o
poskytnutých dotacích. Bylo totiž rozhodnuto, že z dotací nesmí být hrazeno nic před oficiální
datem uvedeným na rozhodnutí. Takže svazy mají v zimních měsících prakticky blokované
dotační příjmy a fungují pouze z vlastním zdrojů. MŠMT zrušením oponentury (což obvykle
trvalo téměř měsíc) chce co nejrychleji vydat rozhodnutí, tak aby svazy mohly co nejdříve
v začátku roku hradit svou činnost z dotace.
4. Rada projednala dopis L.Krulicha – La Boheme Zduchovice, který zpochybňuje správnost
rozhodnutí Rady o vzniku smluv s JK Ptýrov a JS Equitana Martinice o technickém
zabezpečení MČR 2013 – 2016. Rada od rozhodnutí neustoupila. Rozhodnutí bylo ovlivněno
zejména tím, že se jedná dlouhodobě o dva nejlépe vybavené areály, jak technicky tak
organizačně a personálně a svědčí o tom také názory jezdců, ke kterým se přihlédlo. Pořadatelé
garantují stabilní výši výher. Rada schválila podepsání připravených smluv ing.Pecháčkem.
5. Rada projednala návrh drezurní komise na podporu vzdělávání rozhodčích. Dle návrhu by byl
alespoň jeden rozhodčí vždy delegován ve spolupráci oblasti a DK, oblast by pak pořadateli
hradila náklady na vybraného rozhodčího. Cílem je zvýšení praxe u rozhodčích, kteří se těžko
dostávají k rozhodování na závodech a zlepšení úrovně hodnocení. Návrh podporuje oblast F.
Ostatní oblasti jsou ochotné na vzdělávání rozhodčích, podpoře jejich praxe apod.s komisí
spolupracovat, ale nechtějí ze zdrojů oblasti hradit náklady na určitého rozhodčího.
6. ing.Pecháčka oslovil dopisem přípravný výbor Královehradecké oblasti ČJF. Několik let usiluje
část klubů o rozdělení oblasti F. Současné stanovy postup usnadnily. Ing.Pecháček apeluje na
předsedkyni oblasti F, aby dali přípravnému výboru prostor a možnost komunikovat. Žádá také
jednotlivé oblasti o podporu.
7. ing.Pecháček informoval o schůzce se zástupcem GE Money Bank. Banka je nucena snížit úrok
ze současných 3,1% na 1,3% (v současné době je úrok 3,1% pro jakoukoliv banku
neudržitelný), ale i přes toto značné snížení je úrok 1,3% nadstandardní v porovnání s úroky u
jiných bank. Rada ČJF souhlasí s podpisem dodatku smlouvy s novým úrokem.
8. Rada projednala návrh oblasti D, který vzešel z Konference oblasti 1.12.2012. Oblast navrhuje
zvýšení členského poplatku ČJF na 200,- Kč ročně. Rada návrh neschválila z toho důvodu, že

ostatní oblasti teprve budou mít své Konference na jaře a není možné navýšení poplatků
podpořit bez názoru OV nebo oblastní Konference.
9. Rada projednala otázku hobby soutěží, protože některé oblasti poslali k návrhu článku N9.3
připomínky. Došlo k několika změnám v návrhu a oficiální zpracovaný návrh článku
naformuluje ing.Metelka – v příloze.
10. D.Denková informovala o postupu v zavedení identifikačních karet ČJF. Problematika byla
projednána s Dr.Tomanem a J.Turkem. Prvotním krokem musí být hlavně rozbor prostředí a
cíle / přínosu zavedení karet, tak aby vysoká investice nebyla zbytečná, a přinesla prospěch
členům a zjednodušení administrativy. Jednání s firmou Cardhouse bude prozatím pozastaveno.
Po vypracování rozboru prostředí a projektu bude ČJF žádat investiční dotaci na rok 2014, ze
které by bylo možno zavedení karet pokrýt.
11. D.Denková informovala o kauze Šalamonová. Další stání (28.11.) bylo zrušeno, z důvodu
nemoci obžalované. Trestní soud v Ostravě vydal předběžné opatření o zákazu žalované
nakládat s majetkem.
12. Rada ČJF vzala na vědomí zápis z kontroly Revizní a kontrolní komise 14.11.2012.
V odvedených finančních prostředcích dle stavu členské základny a vydaných licencích jsou
velké nesrovnalosti v oblasti F. D.Denková upozornila předsedkyni oblasti F, že současný
oblastní sekretář sám našel mnoho chyb ve vydaných licencích. Např.u lidí, kteří nikdy
nezaplatili členství jsou v databázi aktivní licence, a naopak někteří, kteří licenci a členství
zaplatili, dodnes nemají licenci platnou pro rok 2012. Nový sekretář pan Kosař se snaží situaci
napravit, nicméně jedná se o velké množství dokumentů, které musí zkontrolovat a prověřit,
takže VV ČJF a KRK ČJF prozatím čeká s revizí, která by měla být udělána přímo na oblasti.
VV ČJF navrhuje J.Kosařovi mimořádnou odměnu ve výši 10.000,- Kč. Dle názoru VV ČJF
nepřistupuje k informaci o nesrovnalostech ve vybraných finančních prostředcích OV
zodpovědně.
13. Na schůzce sekretářů 30.11.2012 proběhlo zaškolení sekretářů pro práci s novým software pro
evidenci finančních prostředků. Program byl nainstalován, případně předán na USB všem
sekretářům.
14. Někteří členové Rady poukazují na nesprávnosti rozhodnutí, že stylové soutěže budou moci
rozhodovat pouze absolventi kurzu a zkoušek. Protože na toto nebyli rozhodčí předem
upozorněni. Bude projednáno na VV 16.1.2013.

1. Rada schválila:
- zápis z Rady 31.10.2012
- provizorní rozpočet pro rok 2013
- pozměněný návrh pravidel pro hobby soutěže 2013

Zapsala: Lucie Spiwoková

Přílohy:
-

provizorní rozpočet pro rok 2013
pozměněný návrh pravidel pro hobby soutěže 2013

