
Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 19.9.2012 
 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 
Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Ing.Lenka Gotthardová, Ing.Jiří Mayer, Ing. Jaroslav Pecháček, 
Antonín Pittner, Mgr.Jaroslav Sedláček, Lucie Spiwoková, ing.Zdeněk Studenec, ing.Radovan Šalek, 
Josef Trojanec     
 

Hosté: Dana Denková, Gabriela Křístková, Ing.Jan Metelka, JUDr.Kateřina Říhová, Ing. Milan 
Theimer, JUDr.Petr Toman 
 
Omluveni: MUDr.Zuzana Procházková, nepřítomen: ing.Jan Šíma 
 

1. Rada projednala a schválila zápis z jednání 27.6.2012.  
2. Ing.Pecháček informoval o jednání na MZe, ČJF předložila návrh na zpřísnění přepisů majitelů 

koní na ÚE Slatiňany. Návrh byl postoupen dál ve schvalovacím řízení. 
3. ing.Pecháček informoval o jednání pléna ČOV.  
4. D.Denková přednesla návrh na novou formu rozpočtu, kdy komise i oblasti budou nadále 

předkládat návrh rozpočtu podle potřeb do jednotlivých položek, ale bude v pravomoci 
manažera a komise nakládat s přidělenou částkou jako s celkem. Schváleno Radou ČJF. 

5. Rada ČJF schválila čerpání rozpočtu k 31.7.2012. 
6. Rada ČJF vzala na vědomí zprávu z revize KRK 14.8.2012 
7. D.Denková informovala o průběhu soudních jednání ve věci H.Šalamonová, kterých se účastní. 

Jednání soudu v civilní rovině proběhlo 1.8., kdy do 30 musely obě strany dodat všechny finální 
důkazy. Dále již nebude možné dodávat další důkazy. Nejbližší další jednání se uskuteční 24.9. 
v trestní rovině.  

8. VV ČJF předložil na vědomí Radě schválený kalendář MČR a MZ 2013. 
9. Začlenění nebo vyjmutí hobby soutěží z jurisdikce ČJF: po dlouhé diskuzi se Rada přiklání 

k tomu, že hobby soutěže budou ošetřené pravidly ČJF.  
10. Návrh skokové komise – MČR bez kvalifikací. Většina oblastí chce zachovat přesně dané 

kvalifikace pro MČR skoky. Zůstane tedy zachována současná forma. 
11. Rada projednala žádost o schválení třístranné smlouvy ČJF, JK Ptýrov, JS Equitana Martinice, 

která by dvěma jmenovaným pořadatelům zajistila smluvně pořádání MČR do r.2016. Rada 
žádost projednala a hlasováním schválila (11 pro, 1 se zdržel). 

12. Oblast D žádá okamžité zastavení práce na novém webu ČJF, protože dle jejich názoru 
nevyhovuje potřebám členů ČJF a je nekoncepční. Rada žádá tedy zástupce oblasti, aby 
předložili svůj návrh a dále se bude jednat s využitím nezávislého odborníka.  

13. Ing.Šalek vyslovil poděkování V.Drbalovi, M.Ohnheiserovi, Dr.Vojáčkové a B.Vojtkovi za 
spolupráci na organizaci výjezdu na ME dJY v Ebreichsdorfu. 

14. A.Pittner vznesl dotaz na postup při zájmu jezdce o účast na ME. Za skokovou komisi objasnil 
situaci V.Drbal. Kvalifikace na ME jsou obvykle zveřejněny v lednu daného roku, zájemci by 
měli kontaktovat manažera, pakliže mají oni nebo jejich trenéři ambice na část na ME. 
Přihlášky podléhají trojímu termínu, kdy po druhém (tzv.nominativním) již není možné měnit 
nebo přidávat jezdce.   

  
1. Rada schválila: 

- zápis z Rady 27.6.2012 
- čerpání rozpočtu k 31.7.2012 
- nový formát rozpočtu ČJF 

Zapsala: Lucie Spiwoková 
 
Přílohy: 
  Čerpání rozpočtu k 31.7.2012 
  Nový formát rozpočtu ČJF 
   
 


