
Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 15.2.2006 
  

 
Přítomni (dle abecedního pořádku):  
Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. František Lomský, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. 
Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr. Jiří Oulický, Ing. Jaroslav Pecháček, Alek Pejos, 
MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Jan Schwarz, Ing. Vladimír Šretr, Ing. 
Milan Theimer, Ing. Josef Trojanec, Ing. Milan Vítek 
 
1.  Kontrola zápisu ze zasedání Rady konané dne 17.2.2005: bez připomínek.  
2. Prezident informoval Radu o tom, že ČJF byla kontaktována sportovně-technickou komisí 

jezdectví při Českém svazu tělesně postižených sportovců, konkrétně předsedkyní této komise, 
paní J. Zenklovou, v záležitosti začlenění parajezdectví do struktur ČJF. Vzhledem k tomu, že na 
mezinárodní úrovni podobný krok již proběhl a parajezdectví se stává další oficiální disciplínou v 
rámci FEI, bylo doporučeno národním organizacím zastřešujícím parajezdectví, aby kontaktovaly 
v této věci národní jezdecké federace. Rada rozhodla, že rok 2006 bude rokem přechodným tak, 
aby od roku 2007 bylo parajezdectví začleněno do struktury ČJF v disciplinách drezůra a voltiž. 

3. Byl projednán návrh provizorního rozpočtu pro rok 2006, konkrétně následující body: 
Navýšení rozpočtu  
Vzhledem ke změně zákona o DPH bude v roce 2006 rozpočet nižší o cca. 1 200 000 Kč 
(příspěvek ČSTV). Pokud by byl v průběhu roku zákon novelizován (hlasování ve sněmovně 
proběhne 6.3.2006), byl by umožněn odpočet daně loterijním společnostem (vč. Sazka, a.s.) a  
rozpočet by se mohl v průběhu roku oproti současným předpokladům navýšit. Rada rozhodla tuto 
případnou částku rozdělit a použít na následující účely: finanční rezerva rozpočtu, podpora ME/Y 
ve všestrannosti v Pardubicích a ME/J,Y ve vytrvalosti v Zábřehu na Moravě, CSIO Poděbrady, 
výjezdy na mezinárodní závody. 
Příspěvek pro přípravu na MČR 
Rada schválila návrh, aby finanční částky, které byly vypláceny v minulých letech na MČR formou 
příspěvku pro přípravu na mistrovství, byly vypláceny v roce 2006 formou výher za umístění. 
Výhry v podobě finančních částek budou vypláceny ve věkových kategoriích: junioři, mladí jezdci, 
dospělí. Děti obdrží věcné ceny.  
Způsob podpory MČR 
Pan Pejos navrhl, zda by nebylo možné vyplácet podporu na technické zabezpečení mistrovských 
soutěží formou grantu. Čerpání grantu by proběhlo na základě předložení rozpočtu mistrovské 
soutěže a objem poskytnutých prostředků by byl odvozen od celkové výše finanční uzávěrky. Dle 
názoru Rady by musel být nový systém zpracován s větším předstihem, kromě toho obsahuje řadu 
úskalí, která je nutné zvážit (pořadatel by obdržel finanční prostředky až po mistrovství, 
administrativní zpracování by bylo náročnější). Systémový návrh na tuto změnu bude zpracován až 
pro rozpočet na rok 2007.      

4. Ing. Nágr předložil návrh diferenciovaných odměn rozhodčím. Rada rozhodla, že v současné době 
nebude měnit rozhodnutí, které přijala dne 14.9.2005. Proti tehdejšímu návrhu hlasovali 4 členové. 

5. Vzhledem k tomu, že byla v nedávné době ČJF požádána o poskytnutí identifikačních údajů 
členské základny pro komerční účely, přijala Rada ČJF rozhodnutí, že údaje nebudou pro tyto 
účely nikomu poskytovány. 

6. Rada schválila změnu termínu CSI* Hradec Králové. Nový termín závodů je 16.-18.6.2006.      
  
  
Rada ČJF schválila: 
1. Začlenění parajezdectví do ČJF 
2. Provizorní rozpočet pro rok 2006  
3. Zákaz poskytování identifikačních údajů členské základny pro komerční účely  
      


