Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s. dne 15.12.2010
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Jan Šíma, MVDr. Jiří Oulický, ing.Jan Paleček
(za oblast D), Ing. Jaroslav Pecháček, Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Jan Schwarz, Lucie Spiwoková,
Josef Trojanec
Hosté: Ing. Jan Metelka, ing.Antonie Pellarová, Jiří Skřivan, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan Theimer
Omluveni: Jaroslav Hupka, MUDr.Zuzana Procházková
1. Rada uctila minutou ticha nedávno zesnulého člena Rady Ing.M.Mentlíka.
2. Rada projednala zápis ze svého posledního zasedání 22.9.2010.
3. Na základě zprávy vedoucího ekipy L.Kloudy z ME-V Stadl Paura ČJF nebude na pořadateli nijak
vymáhat částečné vrácení startovného, jelikož nepříjemná situace s jídlem byla vyřešena ze strany
pořadatele rychle a stravování bylo zajištěno nakonec v celém rozsahu.
4. Rada odsouhlasila sankci v případě nedodržení smlouvy s Dance and Jump ze strany voltižních
reprezentantů (J.Sklenaříkové a L.Kloudy) na WEG 2010. Postih ve výši 50% odměn udělených
voltižérům a vedoucímu ekipy za úspěšnou reprezentaci (=30.000,-Kč) bude odečteno z rozpočtu
voltižní reprezentace na rok 2011.
5. Rada byla informována o potížích s projektem Olympijské solidarity – T.Nagel. Ze strany bývalého
GS ing.Lomského došlo k pochybení v jednání s ČOV a MOV. V důsledku toho bude ČJF hradit
z vlastních zdrojů více nákladů, než bylo původně zamýšleno.
6. V rozpočtu ČJF 2010 bylo u všech disciplín (kromě drezury a pony) v položce na reprezentaci
počítáno s částkou 50.000,- na náklady spojené s účastí na WEG 2010, o čemž byli manažeři
informováni. Jelikož se WEG nakonec účastnila pouze voltiž, ostatním disciplínám by v rozpočtu
pro převod na rok 2011 mělo zůstat min.50.000,- Kč, které na WEG nepoužily. Pokud je v některé
disciplíně přečerpáno, bude u této disciplíny adekvátní částka (eventuelně až do výše 50.000,-Kč)
odečtena z rozpočtu na reprezentaci v roce 2011.
7. Rada byla informována o stavu čerpání rozpočtu k 15.12.2010.
8. Rada schválila návrh provizorního rozpočtu na rok 2011.
9. Ing.Balaštík vznesl dotaz na financování voltižního SCM, s tím, zda by bylo možné přehodnotit
financování a navýšit rozpočet voltižního SCM pro rok 2011. Výše státních dotací Programu II –
STM pro rok 2011 ještě není známa, tedy zatím není možné o jejím rozdělení rozhodovat.
10. Rada byla informována o jednání ČJF s firmou Biofaktory. Rada schválila návrh firmy Biofaktory
a v lednu 2011 bude vypracována smlouva o spolupráci.
11. Rada byla informována o usnesení Policie ČR, týkající se vyšetřování kauzy Šalamonová. Právní
zástupce ČJF podal proti tomuto usnesení stížnost.
12. Rada neschválila stanovení splátkového kalendáře pro oblast severní Morava ke splacení částky
neodvedené na ČJF. Rada doporučuje vyčkat na vývoj vyšetřování Policie ČR a soudních jednání.
13. Zástupce firmu ECGW při osobní prezentaci představil návrh na spolupráci. Firma nabízí členské
karty pro členy ČJF, s možností využívat zvýhodněných služeb (mobilní operátoři, pojištění atp.).
Členové Rady projednají návrh ve svých oblastech a zašlou na ČJF vyjádření.
14. Rada schválila žádost o pořádání ME-S dJY 2012 v Martinicích.
15. Rada schválila změnu termínu MČR-C d,Y,pony Loštice na 16.-18.9.2011.
16. Rada projednala návrh JS Equitana Martinice na pořádání MČR mladých koní 2011 (skoky). Rada
neschválila statut MČR a doporučuje pořadateli zvážit účast 4 letých koní. Dále pro skladbu soutěží
doporučuje klasické soutěže dle PJS.
17. ing.Balaštík poukazuje na nesrovnalosti v přechodu na nový způsob účetnictví. V následné diskuzi
se členové Rady shodli, že dozrál čas k jednání o právní subjektivitě jednotlivých oblastí. Oblastem
bude doporučeno zvážit možnost zřízení právní subjektivity. GS a předsedkyně Dozorčí komise
ČJF tento vývoj také podporují, protože se změnou způsobu účetnictví dojde k nárůstů agendy,
kterou při stávajícím obsazení sekretariátu bude složité obsáhnout.
Přílohy: Provizorní rozpočet ČJF 2011
Zapsala L.Spiwoková, dne 15.12.2010

