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Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s. dne 22. 4. 2009 
 
 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 
Ing. Josef Balaštík, Jiří Černý, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. František Lomský, Ing. Miloslav 
Mentlík, Ing. Václav Nágr, MVDr. Jiří Oulický, Ing. Jaroslav Pecháček, MUDr. Zuzana 
Procházková, Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Jan Schwarz, Josef Trojanec   
 

Hosté: Ing. Jan Metelka, Ing. Antonie Pellarová, Jiří Skřivan 
Omluveni: Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan Theimer   
 

1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady konaného dne 25. 2. 2009: bez připomínek. 
2. Rada projednala přípravu Konference ČJF dne 29. 4. 2009. Vzala na vědomí důvodovou zprávu 

k návrhu navýšení cen za licenční poplatky (příloha č. 1), kterou obdrží všichni delegáti a dále 
navrhla tyto členy jednotlivých komisí: 
mandátová komise: O. Havrlantová, I. Hůlková, E. Kušková 
návrhová komise: MUDr. Z. Procházková, J. Trojanec, J. Kuška 
pracovní předsednictvo: Ing. F. Lomský (předseda), Ing. J. Pecháček, Ing. V. Šretr, J. Skřivan, 
Ing. A. Pellarová. 

3. Dne 22. 4. 2009 proběhlo na ČJF jednání týkající se založení občanského sdružení 
Královéhradecký jezdecký svaz – ČJF (KJS). Za tuto organizaci se zúčastnil předseda J. Kupka 
a J. Pour.  
Zástupci ČJF (Ing. J. Pecháček, Ing. J. Metelka, Ing. F. Lomský, J. Černý, Ing. A. Pellarová) 
sdělili svoje stanovisko k založení tohoto občanského sdružení: vznik tohoto sdružení nemá 
žádnou souvislost s organizačním uspořádáním ČJF na jednotlivé oblasti/kraje. Aby tomu tak 
bylo, musela by se v souladu se Stanovami ČJF, čl. V.1.i) k rozdělení oblasti vyjádřit současná 
členská základna Východočeské oblasti a více než 50 % jejích zástupců by muselo s rozdělením 
oblasti souhlasit. To se v tomto případě nestalo.  
Zástupci KJS přednesli svoji žádost (tak jako již dříve písemně), aby Konference ČJF schválila 
novou samostatnou Královéhradeckou oblast, která by byla tvořena subjekty sdruženými v KJS. 
Prezident ČJF Ing. J. Pecháček sdělil zástupcům KJS, že na Radě navrhne zařazení bodu 
týkajícího se hlasování o vzniku této nové oblasti do návrhu programu Konference ČJF. 
Na samotném zasedání Rady nebylo zařazení tohoto bodu schváleno. Pro zařazení bodu 
o vzniku nové Královéhradecké oblasti na program konference ČJF byli pro: Ing. J. Pecháček, 
J. Černý, Ing. V. Nágr, Ing. J. Schwarz. Proti byli: Ing. F. Lomský, Mgr. J. Sedláček, V. Drbal, 
MVDr. J. Oulický, Ing. M. Mentlík, MUDr. Z. Procházková, J. Trojanec, P. Hudeček, Ing. 
J. Balaštík – nebude tedy zařazeno na program konference ČJF. 

4. Rada projednala sdělení Zlínské oblasti k čerpání prostředků na ČJF z jednotlivých oblastí za 
rok 2007. Sekretariát provede zpětný propočet. Rada vyzvala DoK, aby záležitost prověřila. 

5. Ing. F. Lomský informoval, že Východočeská oblast nezaslala ani po vyzvání oblastního 
sekretáře částku za poplatky v roce 2008 do rozpočtu ČJF. Rada ukládá Východočeské oblasti 
neprodleně uhradit dlužnou částku – ta bude zaúčtována již do příjmů za rok 2009.  

6. Ing. V. Nágr oznámil zrušení závodů CDI3*-W M. Lázně, 21.-23. 8. 2009. 
7. TJ Lucky Drásov oznámil zrušení závodů CVI1*, CVI2* Brno, 26.-28.6. 
8. Rada schválila: 

- konečné čerpání rozpočtu 2008 (příloha č.2) a definitivní rozpočet pro rok 2009 (příloha č.3) 
- udělení čestného odznaku Ing. M. Šímové a Ing. J. Šímovi na návrh KV oblasti při 

příležitosti životního jubilea 
- změnu kalendáře: CRI1* Nová Amerika → CRI1* Svojetice, zrušení CDI3*, CDIJ 

M. Lázně, zrušení CVI1*, CVI2* Brno (příloha č. 4)  
9. Rada zrušila své rozhodnutí o vyloučení A. Pejose, I. Pánkové a Ing. J. Charváta z 3. 12. 2008. 

Pro byli: Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. František Lomský, MVDr. Jiří 
Oulický, Ing. Jaroslav Pecháček, Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Jan Schwarz, Josef Trojanec, 
proti byli: Ing. Miloslav Mentlík, zdrželi se: Ing. Václav Nágr, MUDr. Zuzana Procházková, Jiří 
Černý 
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10. Rada vzala na vědomí: 
- ohrožení CSIO3*-W 2009 
- spolupráci s JC ČR při tvorbě medikační legislativy ČJF 
- uzavření smlouvy se SCHČT o zajištění KMK v roce 2009 
- jednání FEI ve Varšavě 21. 3. 2009 za účasti ČJF o pravidlech CEL (SP Centrální Evropa) 

a PN v ročníku 2009/2010 
- zamítnutí spolupráce ze strany šéfredaktora sportu ČT při zařazení Jezdeckého magazínu do 

programového schématu (přislíbeno ČT při jednání v lednu 2009) 
- schválení dokumentu Organizační a finanční podmínky MČR 
- návrh na změny v Přestupním a Disciplinárním řádu, bude projednáno na příštím zasedání 

Rady  
- finanční ceny MČR 2009 
- projekt MOV Olympijská solidarita: ČJF potvrdí zájem o účast v projektu 
- dokument Povinnosti technického delegáta – všechny disciplíny 
- nabídku sportovních přenosů od firmy TODO Prod. 
- změnu cestovních náhrad 5,50 Kč/km s platností od 1. 4. 2009  

 
 
Zapsal: Ing. F. Lomský, 22. 4. 2009 
 
 
Přílohy: 
1. Důvodová zpráva k návrhu navýšení cen za licenční poplatky (manažeři, OS) 
2. Konečné čerpání rozpočtu 2008 (Rada, VV, manažeři, OS) 
3. Definitivní rozpočet 2009 (Rada, VV, manažeři, OS) 
4. Kalendář MČR, MZ 2009   
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
K NÁVRHU ZVÝŠENÍ LICEN ČNÍCH POPLATK Ů 

 
 
Tato důvodová zpráva byla vypracována na žádost Rady ČJF a jejím účelem je shrnout důvody a 
dopady návrhu na zvýšení licenčních poplatků ČJF.  
 
Návrh na zvýšení licenčních poplatků byl předložen již na Konferenci ČJF v roce 2007. Důvod byl 
následující. Do roku 2005 měly příjmy ČJF přibližně tuto strukturu: 
 
Příspěvky za licence koní, jezdců, subjektů:  cca 4 500 000 Kč/rok 
Státní dotace:      cca 4 500 000 Kč/rok 
Vnitřní zdroje ČSTV (= Sazka, a.s.)   cca 4 500 000 Kč/rok 
Celkový roční příjem rozpočtu ČJF   cca 13 500 000 Kč/rok 
 
Od roku 2006 dochází k postupným výpadkům ve financování od Sazky, a.s., kdy od roku 2006 
dostává ČJF pouze 75 % výše uvedené částky schvalované Valnou hromadou ČSTV, tj. cca 
3 400 000 Kč. Čili přibližně o 1 100 000 Kč ročně méně než v předchozích rocích.  Dopad tohoto 
razantního snížení byl v minulých letech eliminován jednak částečnými doplatky Sazky, a.s. za 
minulé roky a dále úsporami v rozpočtu ČJF (např. na technicko-administrativním zabezpečení, 
zrušení příspěvků na úhradu funkcionářů na MČR, v roce 2009 zrušení příspěvků na technické 
zabezpečení pořadatelům mezinárodních závodů, ad.). Kvůli nepříznivému vývoji příjmové části 
rozpočtu byl v roce 2007 na Konferenci ČJF předložen návrh na zvýšení licenčních poplatků z 300 
Kč na 500 Kč u jezdců a funkcionářů, který by eliminoval výpadek ze strany Sazky, a.s. Konference 
ČJF tento návrh neschválila s odůvodněním, že výpadek by měli zaplatit jezdci aktivní ve 
vrcholovém sportu a nikoli všichni jezdci a funkcionáři.  
  
Dorovnání příjmové části rozpočtu po neschválení licenčních poplatků 
Za této situace zbývala dvě možná řešení: 
1) Snížit výrazně příspěvky na zahraniční výjezdy, poskytované ve výši cca 2 200 000 Kč/rok a tím omezit 
podporu startů na zahraničních mezinárodních závodech. 
2) Zavést poplatky za zajišťování administrativy ze strany ČJF, spojené s provozováním sportu, 
zvláště pak na vrcholové úrovni. 
  
Výkonný výbor a Rada ČJF se rozhodly pro variantu č. 2, přičemž byla zohledněna faktická časově-
personální náročnost jednotlivých úkonů. Proto byly zavedeny mj. poplatky za registraci na FEI 
v hodnotě 1 000 Kč za jezdce, resp. koně. Registrace, která je na FEI povinná od roku 2006, 
představuje na sekretariátu značnou časovou zátěž (registrace řádově stovek jezdců a koní ročně). 
Dále byly např. zavedeny poplatky za zápis závodů do kalendáře ČJF (jedná se o oficiální zápis do 
databáze závodů – nutné pro zpracování výsledků, tisk Kalendáře – seznamu závodů, apod.). 
Zpracování tohoto kalendáře je rovněž časově náročnou administrativní činností.  
 
Dopad zavedení poplatků na rozpočet ČJF 
Díky zavedení poplatků byla dorovnána příjmová část rozpočtu. Přebytek rozpočtu v roce 2008 je 
pouze zdánlivý a byl způsoben hlavně tím, že:   
1. manažeři disciplín požádali o přesunutí prostředků na zahraniční starty do rozpočtu 2009 ve 

výši 709 000 Kč kvůli absolvování kvalifikací na WEG 2010  
2. byly ušetřeny výdaje v technicko-administrativní části ve výši 800 000 Kč (mzdy, služby, 

výpočetní technika) 
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Současná situace ve financování ČJF 
Současný stav financování rozpočtu ČJF je i nadále ohrožen výpadky ve financování ze strany 
Sazky, a.s. V roce 2008 měla ČJF na základě usnesení VH ČSTV obdržet 3 996 500 Kč. Z této 
částky však na účet ČJF dorazilo pouze 2 896 000 Kč, a to včetně mimořádné dotace od 
Ministerstva financí ČR ve výši 1 605 000 Kč jako náhrady za výpadek ze Sazky, a.s. Tudíž příjem 
ze Sazky, a.s. se v roce 2008 propadl na pouhých 1 018 000 Kč (což je přibližně čtvrtina částky 
obvyklé před rokem 2006). 
Kromě toho auditor rozhodl o přepracování hospodářského výsledku Sazky, a.s. v roce 2008 vlivem 
kurzových změn Kč vůči Euru v průběhu loňského roku.  
 
To má za následek snížení hospodářského výsledku Sazky, která přestala v průběhu prvního 
čtvrtletí 2009 odvádět veškeré finance do sportovních svazů. Je velmi pravděpodobné, že 
peníze ze Sazky, a.s. nedorazí do sportovního prostředí ani ve druhém čtvrtletí 2009.  
 
Způsoby řešení současné finanční situace 
 
Za současné situace je opět aktuální předložení návrhu na zvýšení licenčních poplatků, které 
zůstávají na současné úrovni již po řadu let. V případě schválení zvýšení cen licenčních poplatků na 
Konferenci ČJF by bylo možné zrušit, event. výrazně omezit současné poplatky zavedené v roce 
2008, jejichž výběr představuje další administrativní zátěž sekretariátu ČJF a také samotných 
oblastí. 
 
 
Ing. F. Lomský, 21. 4. 2009 
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Podklad pro konferenci ČJF - kalkulace zvýšení  
členských p říspěvků od roku 2010  

Rada ČJF na základě připomínek členské základny předkládá návrh na zrušení, příp. snížení 
některých zavedených poplatků za poskytované služby v rámci ČJF a nahrazení výpadku 
v příjmové části rozpočtu zvýšením poplatků za licence. Zvýšení ceny by se týkalo pouze 
licencí členů a nikoliv subjektů a koní. 

Rada ČJF navrhuje, aby se zvýšení cen za licence týkalo jen licencí osob – jezdců a funkcionářů 
a to u osob nad 18 let o částku 200,- Kč ročně a u osob do 18 let o částku 100,- Kč ročně. 
Toto navýšení by bylo rozděleno 50 % do rozpočtu ČJF a 50 % do rozpočtu oblastí. Podle stavu 
členské základny byl proveden propočet, zda zvýšení příjmů ČJF o 100, resp. 50,- Kč bude 
dostačující na pokrytí vypuštěných příjmů. Tento propočet je uveden v následujícím přehledu o 
počtu členů, přičemž částky z příjmů se již týkají pouze čistých příjmů pro ČJF a oblasti, tak 
jak tyto příjmy vyplývají z navazující tabulky o dělení příjmů mezi ČJF a oblasti ČJF. 

Navrhované navýšení: 
 
Mládež   2 361 osob  x 100,- Kč            =  236 100 Kč 
Senioři   3 482 osob  x 200,- Kč =  696 300 Kč  
Celkem                                                               932 500 Kč 
 
Navýšení pro oblasti:  466 250 Kč za rok (50 %) 
Navýšení pro ČJF:  466 250 Kč za rok (50 %) 
 
 
Dosud se poplatky dělí takto: 
                              
                                 Poplatek        z toho oblast                     ČJF 
Senioři                        300,-                   200,-                        100,- 
Mládež                        200,-                   100,-                        100,- 
  
 
Nový návrh: (po započtení navrhovaných změn) 
 
                               Poplatek            z toho oblast                  ČJF 
Senioři                       500,-                    300,-                       200,- 
Mládež                       300,-                    150,-                       150,- 
 
 
V případě navrhovaného zvýšení cen za licenci budou s účinností od roku 2009 
zrušeny následující poplatky: 

• Zápis NZ do kalendáře ČJF  
• Polatek za ACE GALLOP za servisní zpracování výsledků 
 
a dále s účinností od 1. 1. 2010 bude snížen poplatek za registraci na FEI: 
• Registrace jezdců a koní na FEI: 500 Kč (od 1. 1. 2010), nyní 1 000 Kč, u koní spřežení by 

zůstala zachována současná cena 300 Kč 
   

Zpracoval: Ing. V. Šretr, Ing. F. Lomský, Ing. K. Suková  

Materiál byl projednán a schválen na Radě ČJF dne 25. 2. 2009 a upraven po jednání Rady ČJF 
dne 22. 4. 2009. 

 


