Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s. dne 15.12.2011
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Ing.Lenka Gotthardová, Ing.Jiří Mayer, Martin Pecka, Ing. Jaroslav
Pecháček, MUDr.Zuzana Procházková, Mgr. Jaroslav Sedláček, Lucie Spiwoková,
Ing.Zdeněk Studenec, ing.Radovan Šalek, ing.Jan Šíma, Josef Trojanec
Hosté: Dana Denková, Ing.Jan Metelka, JUDr.Kateřina Říhová, Ing. Milan Theimer, JUDr.Petr Toman
1. Rada projednala a schválila zápis ze zasedání 22.9.2011.
2. D.Denková představila provizorní rozpočet 2012, včetně rozpočtu oblastí. Zodpověděla dotazy
členů Rady. Rada zejména poukazovala na nárůst rozpočtu a to jak na straně příjmů, tak výdajů.
Jedná se o nárůst v důsledku zařazení oblastních rozpočtů, které v minulosti v celkovém
rozpočtu ČJF nefigurovaly. A dále jsou do rozpočtu 2012 zařazeny nově žádosti o dotace
MŠMT program III a IV, které jsou na straně příjmů i vydání na stejné výši. Částka byla
ponechána na celkové výši žádostí (tedy téměř 7 mil.). Nelze odhadnout, jakou částku nakonec
ČJF od MŠMT na rok 2012 obdrží.
3. V.Drbal poukazuje na nízkou částku na tech.zabezpečení MČR-S d,J Ptýrov v poměru k jiným
závodům MČR – bude navýšeno.
4. Rada ČJF vznesla dotaz na položku spojenou s ACE Design. Podle informací od ing.Šalka,
zakoupila POL NF software pro zpracování výsledků a přihlašování na závody. Software je
používán už v mnoha evropských zemích, které tímto směřují ke sjednocení systému
zpracování výsledků atd. GS osloví POL NF a GER NF s dotazem, za jakých podmínek je
možné software získat.
5. M.Pecka vznesl dotaz na oblastní výdaje na mobilní telefony a internet. Průměrný výdaj za
oblast je cca 2400,- Kč měsíčně. GS osloví O2 s poptávkou sjednocení telefonů a internetu pod
1smlouvu. Prozatím je pod smlouvou centrální sekretariát ČJF, VV a manažeři.
6. VV ČJF schválil způsob dělení případné statní dotace (MŠMT – III, IV - 2012) a to sestavení
komise, ze zástupců ve složení prezident ČJF, člen VV ČJF, dva členové Rady ČJF a odborný
konzultant z oblasti stavebnictví, která ohodnotí na místě žadatele potřeby jednotlivých žadatelů
a sestaví pořadí naléhavosti; po té bude přidělena taková částka, o kterou subjekt požádal a
bude vyplaceno tolik žádostí, aby byla pokryta skutečná výše přidělené dotace. Odsouhlaseno
Radou ČJF.
7. Rada ČJF projednala a schválila nový Registrační a přestupní řád ČJF. Původně dva dokumenty
jsou sjednocené do jednoho a korespondují se Stanovami ČJF, platnými od 1.1.2012.
8. Rada ČJF projednala a schválila změnu Disciplinárního řádu ČJF – doplnění písmene f) čl.12.4
9. Rada ČJF projednala sazebník poplatků ČJF na rok 2012. Členský poplatek byl hlasováním
stanoven na už předběžně určených 100,- Kč. (proti ing.Mayer, M.Pecka, ing.Šalek, zdržela
L.Spiwoková, ostatní pro). Licenční poplatky zůstaly nezměněny. Definitivní znění sazebníku
poplatků na rok 2012 bude předmětem schvalování na jednání Rady ČJF 4.1.2012, v souladu
s novými Stanovami, platnými od 1.1.2012.
10. Rada ČJF projednala výši cestovních náhrad na rok 2012 (6,- Kč za km).
11. Rada ČJF projednala návrhy z oblastí na jmenování členů DiK a KRK ČJF. Hlasováním Rada
ČJF rozhodla o doplnění DiK: MVDr.Vít Holý. Doplnění KRK: ing.Simona Vingrálková,
Gabriela Křístková.
12. Rada ČJF projednala a schválila žádosti o změny a dodatky v kalendáři MČR a MZ 2012, které
nastaly od posledního zasedání Rady. Komise spřežení žádá o zápis CAI-B 1,2,4, CAIB-P
Police nad Metují do kalendáře FEI, komise všestrannosti žádá o zápis CEI1*2*, CEIJY1*2*
Mikulov a přidělení MČR-JY k těmto MZ.
13. Rada ČJF projednala návrh na jednotný klíč stanovení mzdového ohodnocení oblastních
sekretářů. Původní klíč byl nakonec zaměněn za návrh, že OV bude mít možnost určit výši
měsíčního platu svého oblastního sekretáře a to do výše 10.000,- Kč měsíčně / z důvodu nové
státní legislativy, kdy se od roku 2012 bude z DPP a DPČ nad 10.000 měsíčně odvádět sociální
a zdravotní pojištění. Tento návrh Rada ČJF schválila.

14. Rada ČJF projednala a vzala na vědomí návrh, který za VV ČJF předložil ing.Metelka.
S platností od 1.1.2012 změnit znění Všeobecných pravidel čl.109.10 – zdrav.služba na
sportovních akcích ČJF
15. ing.Pecháček informoval o plánovaném jednání s Českou pojišťovnou o pojištění členů ČJF.
16. ing.Pecháček informoval o stížnosti, kterou obdržel od A.Pejose na činnost OV oblasti F.
Stížnost byla projednána s předsedkyní oblasti F - ing.Gotthardovou.
17. Rada ČJF projednala možnost změny pravidel - zrušení funkce TD. Členové Rady ČJF
přednesou své návrhy do příštího jednání Rady.
18. Všechny oblasti musí do 31.12.2011 vyčerpat prostředky na TM a odevzdat vyúčtování!
19. ing.Pecháček informoval o vypsaní VŘ na spolupráci v oblasti PR a medializace. Zveřejněno na
webu ČJF
20. ing.Pecháček informoval o vypsání VŘ na pronájem a správu boxů, které jsou v majetku ČJF.
Zveřejněno na webu ČJF.
21. V návaznosti na plánovanou kategorizaci jezdců v parkurovém skákání začaly pracovat komise
dalších olymp.disciplín na kategorizaci jezdců v drezuře a všestrannosti.

1. Rada schválila:
- čerpání rozpočtu ČJF k 30.11.2011
- provizorní rozpočet ČJF 2012
- směrnice o cestovních náhradách 2012
- Registrační a přestupní řád ČJF
- doplnění Disciplinárního řádu ČJF – čl.12.4 písmeno f)
- dodatky a změny v kalendáři MČR a MZ 2012
- stanovení mzdového ohodnocení oblastních sekretářů – OV bude mít možnost
rozhodnout o měsíční mzdě oblastního sekretáře a to do výše 10.000,- Kč za
měsíc
- doplnění DiK a KRK ČJF o nové členy (DiK: Dr.Holý, KRK: G.Křístková,
ing.Vingrálková)

Další jednání Rady ČJF se uskuteční ve středu 4.1.2012
Zapsala: Lucie Spiwoková

Přílohy:
-

čerpání rozpočtu 30.11.2011
provizorní rozpočet 2012
aktuální kalendář MČR a MZ 2012
Registrační a přestupní řád ČJF
Disciplinární řád ČJF

