Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s. dne 17. 9. 2008
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Jiří Černý, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. František Lomský,
Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Václav Nágr, Nachtigal Rudolf, MVDr. Jiří Oulický, Ing. Jaroslav
Pecháček, MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Jan Schwarz
Hosté: Jiří Skřivan, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Jan Metelka, Ing. Milan Theimer
Omluveni: Ing. Antonie Pellarová, Josef Trojanec

1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady konaného dne 28. 5. 2008: bez připomínek.
2. Rada projednala na žádost Ing. Balaštíka otázku hrubého porušování Stanov některými
členy ČJF, o.s., zejména bodu 1.1.3. Povinnosti řádných členů, písm. b) jednat podle
stanov a usnesení všech orgánů ČJF, písm. g) řídit se platnými dokumenty a normami
ČJF. Pokud tak někdo nečiní, může podle Disciplinárního řádu ČJF, o.s. podat stěžovatel
(např. oblastní VV) podnět k disciplinární komisi (DiK). Pokud DiK uloží trest v podobě
peněžité pokuty, která nebude zaplacena, obdrží pachatel dvakrát doporučeně upomínku
s výzvou k platbě. Pokud ani poté nebude pokuta zaplacena, může stěžovatel na pachatele
podat opětovný podnět k DiK. Ta může jako krajní řešení navrhnout vyloučení z ČJF. o.s.
nebo vymáhání dlužné částky.
Osoby, kterým byla zastavena činnost, nemohou být v rámci oblastí jmenovány do funkcí
v rozpisech závodů, apod. Pokud se tak stane, pak ten, kdo schválil tuto osobu v určité
funkci, se dopouštění maření rozhodnutí DiK.
3. Rada vzala na vědomí návrh VČ oblasti na změnu poplatkového systému ČJF, který
obdrželi všichni předsedové oblastí. Materiál je určený k širší diskusi, projednán bude na
příštím zasedání Rady.
4. Rada schválila kalendář mezinárodních závodů a MČR pro rok 2009 (příloha č. 1). CSI2*
v Liberci 18.−20.12.2009 schválila Rada podmíněně. Před přihlášením do kalendáře FEI
30.9.2008 proběhne jednání mezi ČJF, o.s. a Eurohorse Promotion, s.r.o. o garancích na
pořádání těchto závodů.
5. Rada projednala čerpání rozpočtu k 15.9.2008. Výdaje i příjmy jsou pod kontrolou. Rada
schválila rozhodnutí VV o vyplacení mimořádné odměny ve výši 100 000 Kč za zisk
titulu mistra světa Petru Eimovi a příspěvku na konto pro Jiřího Cipru ve výši 30 000 Kč.
6. Členové Rady byli informováni o celkové výši prostředků na talent. mládež pro rok 2008.
7. Předsedové oblastí byli upozorněni, že vyúčtování finančních prostředků na talent. mládež
je nutné zaslat na sekretariát ČJF nejpozději do 15.11.2008.
8. Rada schválila zvýšení cestovného z 5 Kč/km na 6 Kč/km. Sazba 6 Kč/km platí od
1.1.2009.
9. Rada projednala dokument „Hostovací licence pro zahraniční koně a účast zahraničních
jezdců na národních závodech v ČR“ a po připomínkování ho schválila s platností od
1. 10. 2008 (příloha č. 2).
10. Rada schválila nákup dvou testerů na přítomnost alkoholu v krvi. Budou používány na
testování soutěžících v průběhu závodů.
11. Vzhledem k tomu, že ze strany pořadatelů není zájem o pronajímání fotobuňky
s výsledkovou tabulí, schválila Rada její převedení do užívání subjektu JK Hřebčín Suchá
do 31.12.2008 s následným odkupem za částku 10 000 Kč.
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12. Rada byla informována o následujícím:
- sponzorském příspěvku firmy Kovohutě Příbram, a.s. na ME J/Y ve skocích
- pozitivním hodnocení ME J/Y ve skocích a MS ve voltiži ze strany FEI a zahraničních
účastníků
- konečné výši finančních prostředků na talentovanou mládež v roce 2008
- přípravě smlouvy s M. Vítovcem a Vl. Valentou
- pasportizaci jezdeckých škol
- změnách v KMK
- připravovaném seznamu úkolů TD na závodech
- seriálech vypisovaných v rámci oblastí
- petici skokových jezdců a schůzce s jejich zástupci
- plnění dohody s agenturou VeraTM. Agentura VeraTM splnila všechny svoje závazky
(uhrazení finančních prostředků a zajištění bigboardové kampaně)
13. Rada schválila:
- kalendář mez. závodů + MČR 2009 dle podmínek výběrového řízení (příloha č. 1)
- dokument „Hostovací licence pro zahraniční koně a účast zahraničních jezdců na
národních závodech v ČR“ (příloha č. 2), platí od 1. 10. 2008
- čerpání rozpočtu k 15. 9. 2009 včetně provedených změn v rozpočtu
- cestovné 6 Kč/km, platí od 1. 1. 2009

Přílohy:
1. Kalendář MZ + MČR 2009
2. Hostovací licence pro zahraniční koně a účast zahraničních jezdců na národních závodech
v ČR

Zapsal: Ing. F. Lomský, 17. 9. 2008
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HOSTOVACÍ LICENCE
PRO ZAHRANIČNÍ KONĚ
Koním, kteří nejsou trvale dovezeni do ČR, lze vystavit tzv. hostovací licenci.

1. Hostovací licence pro koně pobývající v ČR JEDNORÁZOVĚ kratší dobu než 28
dní
Subjekt požádá o vystavení čísla licence „KY....“ příslušného oblastního sekretáře na již
platném formuláři. Číslo přidělí oblastní sekretář. Licenční číslo platí 1 měsíc. Pokud kůň
zůstane v ČR, požádá subjekt o zaregistrování koně v ÚECHK a poté přes oblast o vydání
řádné licence. Pokud je koni udělena řádná licence, jeho starty pod číslem „KY....“ jsou
v rámci kontroly výsledků zpětně zavedeny do databáze výsledků pod řádným číslem ( např
KA...., KB.... apod.).
Pokud je kůň registrován pouze tímto způsobem, nejsou jeho výsledky obsaženy
v přehledech sportovních koní. Nemůže startovat v MČR a jeho výsledky se nemohou
započítávat do kvalifikací.
Cena za licenci: 300 Kč

2. Hostovací licence pro koně pobývající v ČR OPAKOVANĚ kratší dobu než 28 dní
a startující za subjekt v rámci ČJF, o.s.
Při opakovaných startech zahraničních koní za český subjekt na národních závodech v ČR lze
požádat o celoroční hostovací licenci „KY ....“. Subjekt, za který kůň startuje, může po
uhrazení licenčního poplatku požádat o licenci sekretariát ČJF prostřednictvím oblastního
sekretáře. V žádosti subjektu je nutné uvést základní charakteristiky koně, tj. rok narození,
pohlaví, popis a majitele. Číslo licence přiděluje sekretariát ČJF, číselná řada je odlišná od
číselné řady používané na oblastech pro případy jednorázové hostovací licence. Sekretariát
ČJF po zaregistrování zašle na subjekt samolepící štítek. Ten platí pro příslušný rok a do 28.
února následujícího roku. Licenci lze prodloužit na následující rok na oblastním sekretariátu.
Pokud je kůň registrován pouze tímto způsobem, nejsou jeho výsledky obsaženy
v přehledech sportovních koní. Může však startovat v MČR, seriálových soutěžích a jeho
výsledky se mohou započítávat do kvalifikací.
Cena za licenci: 1 000 Kč
Cena za prodloužení licence: 1 000 Kč

KONĚ TRVALE DOVEZENÍ, ČILI POBÝVAJÍCÍ V ČR DÉLE JAK 28 DNÍ, MUSÍ BÝT NA
ZÁKLADĚ VYHL. Č. 136/2004 SB. REGISTROVÁNI V ÚSTŘEDNÍ EVIDENCI!
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ÚČAST ZAHRANIČNÍCH ZÁVODNÍKŮ
NA NÁRODNÍCH ZÁVODECH V ČR
Zahraniční jezdci se mohou zúčastnit národních závodů v ČR pouze poté, co obdrží povolení
startu v zahraničí od své mateřské federace.
1. Zahraniční závodníci žijící trvale v ČR (žijí v ČR déle než 6 měsíců v roce)
Těmto závodníkům vystavuje ČJF licenci na základě povolení své mateřské federace (Všeob.
pravidla, čl. 123).
2. Zahraniční závodníci žijící trvale v zahraničí (mimo ČR)
Tito závodníci, mají-li povolení své mateřské federace, se mohou účastnit národních závodů
v ČR následujícím způsobem: Závodník může startovat na jedněch konkrétních závodech
pouze po uhrazení jednorázového poplatku ve výši 500 Kč. Tento poplatek musí uhradit
opakovaně při startu na každých dalších národních závodech. Poplatek náleží ČJF, vybírá ho
a zasílá na ČJF pořadatel závodů.
Toto ustanovení platí pro jezdce startujícího na koni s českou licencí a stejně tak pro jezdce
startujícího na koni se zahraniční licencí. Ve druhém případě už zahraniční závodník neplatí
za koně se zahraniční licencí žádný další poplatek.
•
•

Výše uvedená ustanovení se vztahují na národní závody vč. závodů se statutem CN
Výše uvedená ustanovení se nevztahují na dvojice ze zemí, se kterými má ČJF smlouvu
o uznávání národních licencí (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko).
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