Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s. dne 9. 12. 2009
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Jaroslav Hupka, Ing. František Lomský,
Ing. Václav Nágr, MVDr. Jiří Oulický, Ing. Jan Paleček, Ing. Jaroslav Pecháček, Ing. Antonie
Pellarová, Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Jan Schwarz, Ing. Milan Theimer, Josef Trojanec
Hosté: Ing. Jan Metelka, Jiří Skřivan
Omluveni: Ing. Miloslav Mentlík, MUDr. Zuzana Procházková, Ing. Vladimír Šretr
1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady konaného dne 23. 9. 2009: bez připomínek.
2. Členové Rady byli upozorněni, aby jednotlivé oblasti neprodlužovaly registrace členům
ČJF, o.s. a subjektům, pokud nemají uhrazeny finanční pohledávky vůči ČJF, o.s.
3. Ing. Pecháček informoval o schůzi OV VČ oblasti, která proběhla 2. 12. 2009. Byl zde za
přítomnosti zástupců Královéhradeckého svazu ČJF domluven postup v rámci VČ oblasti, jenž
by v případě vůle subjektů VČ oblasti umožnil případný vznik samostatné Královéhradecké
oblasti. Jednotlivé subjekty VČ oblasti budou v době registračního období pro rok 2010
osloveny zástupci VČ oblasti, zda jsou pro vznik nové oblasti.
4. Václav Drbal upozornil na aktualizovaná kritéria výběru frekventantů do SCM – oblasti mají
právo aktivně navrhovat jezdce ze svých oblastí prostřednictvím sekretariátu. Za výběr
uchazečů je zodpovědný hlavní trenér SCM.
5. Ing. J. Pecháček vyzval členy Rady, aby oblasti věnovaly větší pozornost dodržování pravidel
při delegování funkcionářů na národní závody.
6. Ing. V. Nágr prezentoval žádost KV oblasti o znovuzahájení jednání vzájemného o vzájemném
uznávání jezdeckých licencí s Německou FN, případně Bavorskou FN. Prezident ČJF přislíbil
tuto záležitost osobně ústně předjednat s německou stranou při nejbližší příležitosti.
7. Rada schválila:
- provizorní rozpočet pro rok 2010 (příloha č. 1), jenž byl navržený jako vyrovnaný.
Předpokládané příjmy a výdaje činí 13 362 tis. Kč. Do výše předpokládaných příjmů se
nepromítlo navýšení ceny za registraci u jezdců a funkcionářů, jelikož byly zrušeny
v souladu s usnesením konference ČJF, o.s. některé poplatky zavedené v roce 2008. Dále
provizorní rozpočet nepočítá s příjmy z ČSTV (Sazka, a.s.) – pokud jde o splátky výtěžku za
rok 2009, neobdržely sportovní svazy od ČSTV. ani jednu splátku,
- nový Disciplinární řád ČJF, o.s. s platností od 1. 1. 2010 (příloha č. 2) – po projednání
připomínek V. Drbala u JUDr. P. Tomana.
- aktualizovaný Registrační řád ČJF, o.s. s platností od 1. 1. 2010 (příloha č. 3),
- sazebník finančních poplatků pro rok 2010 (příloha č. 4),
- změnu kalendáře MZ + MČR: Humpolec CIC1* → CCI1*. Rada neschválila žádost La
Bohéme Zduchovice o přesunutí termínu CSIP,d,J,Y,U-25 z 24.-27.6. na 2.-4.7.2010,
- členství ČJF, o.s. v Evropském jezdeckém fóru (EEF). EEF bylo ustaveno v průběhu roku
2009 a sdružuje evropské FN za účelem hájení společných zájmů evropských federací na
půdě FEI.
8. Rada byla informována o následujícím:
- byla podepsána smlouva s firmou „4jump“ o marketingovém a organizačním zabezpečení
mezinárodních závodů CSIO, která byla uzavřena s platností do 30. 9. 2014, s opcí do 30. 9.
2017,
- FEI pozastavila platnost tzv. progresivního seznamu medikačních látek, schváleného VH FEI
v listopadu 2009,
- byla ustaveno Evropské jezdecké fórum (EEF), které bude v rámci FEI hájit zájmy
evropských federací, ČJF, o.s. bude členem EEF. Rada schválila členství ČJF, o.s. v EEF.
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V Mnichově-Riemu bude 13.-16. 5. 2010 v rámci CDI5*/CSI3* a hipologické výstavy
prezentována česká kultura a hipologie
24. 1. 2009 proběhla porada předsedů sportovních svazů
Kůň roku 2009 na Žofíně proběhne 5. 3. 2010

Zapsal: Ing. F. Lomský, 9. 12. 2009

Přílohy:
1. Provizorní rozpočet 2010
2. Disciplinární řád ČJF, o.s.
3. Registrační řád ČJF, o.s.
4. Sazebník finančních poplatků 2010
5. Aktualizovaný kalendář MZ, MČR 2010
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