Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s. dne 22. 9. 2010
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Jaroslav Hupka, Ing. František Lomský,
Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Šíma, MVDr. Jiří Oulický, Ing. Jaroslav Pecháček, MUDr. Zuzana
Procházková, Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Jan Schwarz, Josef Trojanec
Hosté: Ing. Jan Metelka, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan Theimer, Lucie Spiwoková
Omluveni: Jiří Skřivan, Ing. Antonie Pellarová
1. Rada uctila minutou ticha nedávno zesnulého člena Rady Ing. V. Nágra.
2. Rada byla informována o výroku Městského soudu v Praze, který vyhověl odvolání ČJF, o.s.
v soudním sporu s Alekem Pejosem.
3. GS zašle pořadateli ME-V Stadl-Paura žádost o navrácení fin. prostředků, které byly uhrazeny
ze strany ČJF, o.s. za stravování. Dle informace Ing. Balaštíka pořadatel členům naší ekipy
stravování neposkytl. Ze strany sekretariátu bylo prokázáno, že za ČJF, o.s. bylo vše řádně zařízeno
a zaplaceno. Kromě toho po zjištění problému na místě v Rakousku byla kopie bankovního avíza a
objednávky stravování ihned zaslána ze sekretariátu ČJF přímo vedoucímu družstva Lukáši
Kloudovi.
4. Ing. J. Pecháček důrazně upozornil předsedy oblastí na nutnost schvalovat včas rozpisy závodů a
jmenovat funkcionáře v souladu s PJS. Velmi často se takto neděje. Odpovědnost je zde na straně
oblastních výborů.
5. Rada projednala nedoplatky SM oblasti týkající se odvodů finan. prostředků za registrace jezdců,
funkcionářů, koní a subjektů na ČJF, o.s. za roky 2007 a 2010. Do 30. 9. 2010 oblast provede
důkladnou finanční prověrku a poté bude stanoven mezi ČJF, o.s. a oblastním výborem SM
splátkový kalendář na uhrazení těchto nedoplatků.
6. Ing. V. Šretr představil novou koncepci účetnictví ČJF, o.s., v rámci které by měly být prostředky,
kterými hospodaří oblasti, zaúčtovány pod ČJF, o.s. a nikoli jako dosud pod krajskými sdruženími
ČSTV. V minulosti byla změna této koncepce již několikrát na ČSTV ze strany ČJF, o.s.
iniciována. Až na jednání s ČSTV dne 22. 9. 2010 mezi Ing. V. Šretrem a JUDr. Pávkem
(za přítomnosti Ing. F. Lomského a L. Spiwokové) ČSTV na tuto novou koncepci navrženou
ČJF, o.s. přistoupilo. Rada schválila postupné zavádění této koncepce od 1. 1. 2011.
7. Financování talentované mládeže: oblastem bude vyplaceno 759 000 Kč, což je celková částka,
kterou ČJF, o.s. v roce 2010 obdržela od MŠMT. Prostředky musí být vyúčtovány do 30. 11. 2010.
8. Ing. M. Mentlík a Ing. J. Šíma navrhli zabývat se zrušením komise pony a převedením jednotlivých
pony disciplín pod jednotlivé komise. Rada a VV tento námět projednají na dalším zasedání.
9. V. Drbal požádal o převedení nevyčerpaných prostředků na zahraniční starty z disciplín na rok
2011. Rada schválila převedení těchto prostředků na následující rok pouze ve výši 50 %.
Prostředky účelově vázané budou převedeny v plné výši.
10. Rada projednala žádost o podání stížnosti Jiřího Složila prostřednictvím GS na Ing. Jiřího Malého
za hrubé fyzické napadení na závodech a nečinnost pořadatelů a rozhodčích. Žádost byla předána
k projednání Zlínské oblasti. Jiří Složil v souladu s Disc. řádem zaplatil poplatek za podání stížnosti
ve výši 1 000 Kč.
11. Rada projednala dopis od J. Kupky (Královéhradecký krajský jezdecký svaz), jenž rozporuje závěr
hlasování VČ oblasti o jejím rozdělení (termín hlasování byl 31. 3. 2010). Rada upozorňuje na to,
že pro rozdělení oblasti je v souladu se stanovami nezbytné, aby o rozdělení oblasti požádalo
Konferenci ČJF, o.s. více než 50 % členů ČJF, o.s. (čl. V.1.4.i). To se v tomto případě nestalo.
Podle právního rozboru, se kterým se Rada ztotožňuje, tak nelze uvažovat o dělení VČ oblasti.
12. Rada projednala čerpání rozpočtu k 20. 9. 2010.
13. Rada schválila:
- zápis z minulého zasedání bez připomínek,
- kalendář MČR, MZ 2011 (příloha č. 1). V souvislosti s kalendářem Rada projednala dopis
od Martina Pecky, jednatele JS Equitana Martinice, v němž žádal o přidělení MČR ve skocích
seniorů pro roky 2011 až 2013. I přesto, že MČR v Martinicích 2010 bylo velmi úspěšné,

přiklonila se Rada k modelu střídání místa pořádání šampionátu kvůli udržení konkurenčního
prostředí. Pro MČR v Martinicích hlasovali pouze: Ing. J. Pecháček, Ing. J. Balaštík,
Ing. M. Mentlík a J. Trojanec. MČR skoky 2011 se tak uskuteční v Ptýrově. Pro MČR
v Ptýrově hlasovalo 7 členů Rady. Při rozhodování rovněž Rada vzala na vědomí doporučení
Ptýrova skokovou komisí a Českou asociací skokových jezdců.
- odstoupení od smlouvy na pořádání CSIO s firmou „4jump“ k 30. 9. 2010 na základě
ustanovení smlouvy, že platnost smlouvy zaniká k datu 30. 9., pokud pořadatel v příslušném
roce neuspořádá CSIO. Smlouva zůstane v platnosti pouze tehdy, pokud „4jump“ zaplatí do
30. 9. 2010 kauci na uspořádání CSIO v roce 2011 ve výši 2 000 000 Kč (návrh V. Drbala).
Přes odstoupení od smlouvy s „4jump“ zatím v mezin. kalendáři CSIO3*-W zůstalo zachováno
(byť bez určeného pořadatele),
- po předchozím projednání návrhy na dokumenty k volební konferenci 2011(viz příloha č. 2):
Volební řád konference ČJF, o.s., Volební řád konference kraje (oblasti) ČJF, o.s., Jednací řád
konference ČJF, o.s., Jednací řád konference (oblasti) ČJF, o.s., Klíč ke stanovení počtu
delegátů krajů (oblastí) ČJF, o.s. starších 18 let s hlasem rozhodujícím na konferenci ČJF, o.s.
2011, Klíč pro konference krajů (oblastí) ČJF, o.s.
- termín pro oblastní konference – všechny musí proběhnout nejpozději do 31. 3. 2011 a jejich
termín musí být nejméně jeden měsíc před jejich konáním nahlášen na sekretariát ČJF, o.s. (viz
Stanovy ČJF, o.s. čl. V.2.2.).

Přílohy:
- Kalendář MČR, MZ 2011
- Dokumenty k volební konferenci

Zapsal Ing. F. Lomský, dne 22. 9. 2010

