Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s. dne 22.9.2011
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Richard Bauer, Václav Drbal, Ing.Lenka Gotthardová, Ing.Jiří Mayer, Ing. Jaroslav
Pecháček, Antonín Pittner, MUDr.Zuzana Procházková, Mgr. Jaroslav Sedláček,
Lucie Spiwoková, Ing.Zdeněk Studenec, ing.Jan Šíma, Věra Vojáčková
Hosté: Dana Denková, Ing.Jan Metelka, Ing. Milan Theimer
1. Rada projednala a schválila zápisy ze zasedání 30.3.2011 a 12.5.2011.
2. ing.Pecháček informoval o snížení pohledávek dlužníků vůči ČJF.
3. Rada projednala stížnost V.Strnada na ČSP (placené nosiče čísel s logem ČP). Na základě
právního rozboru a s přihlédnutí k pravidlům ČJF, ČSP a rozpisům jednotlivých kol ČSP
považuje stížnost za neoprávněnou.
4. ing.Šíma představil návrh kategorizace jezdců a prostřednictvím sekretariátu ČJF rozeslal všem
oblastem k připomínkování (doručeno a rozesláno 23.9.2011). Žádáme oblasti, aby
připomínkovaly materiál písemně přes ČJF a to nejpozději do 10.10.2011.
5. ing.Metelka informoval o navrhovaných změnách do Registračního a Přestupního řádu ČJF.
Rada navrhované změny odsouhlasila. Návrh nového znění Registračního a Přestupního řádu
ČJF bude předložen ing.Metelkou do 15.11.2011 oblastem k projednání, následně bude
předložen VV ČJF a Radě ČJF ke schválení.
6. Rada ČJF schválila zánik Jednacího řádu ČJF s účinností od 1.1.2012 (nezaměňovat
s Jednacími řády Konference ČJF a Konference oblasti).
7. ing.Metelka informoval o navrhovaném složení komise rozhodčích. Komise bude složená
z členů komisí jednotlivých disciplín zodpovědných za pravidla. Komise nebude pravidelně
zasedat, ale bude jednat operativně ve spolupráci s komisemi disciplín. Jednotlivé komise
(pověření členové) budou zodpovědní za schvalování rozpisů na MZ a MČR a také za včasné
předložení návrhů změn pravidel.
8. ing.Metelka žádá, aby jakékoliv návrhy na úpravy pravidel byly předávány prostřednictvím
výše uvedené komise rozhodčích.
9. Rada projednala návrh, aby komisař na opracovišti (zodpovědná osoba) nebyla pouze osoba
starší 18let, ale rozhodčí pro danou disciplínu, protože jednak ovládá pravidla dané disciplíny a
v případě problémů (úraz apod.) je ze strany orgánů ČJF postižitelný.
10. GS a D.Denková přednesly Radě návrhy v oblasti ekonomické agendy a administrativy. Od
1.1.2012 dochází k mnoha změnám, které se významně promítnou do práce sekretariátu ČJF a
hlavně oblastních sekretářů. Kompletní schválený materiál je dostupný na sekretariátu ČJF.
11. D.Denková odstoupila z Dozorčí komise ČJF.
12. Rada schválila kooptaci D.Denkové do VV ČJF jako náhradníka za viceprezidenta pro
ekonomiku.
13. VV ČJF doporučuje Radě sjednotit uzavřené dohody s oblastními sekretáři. Předsedové oblastí
sdělí své stanovisko k dohodám a výším odměn do 31.10.2011. VV ČJF navrhuje předsedům
oblastí zvážit a případně navrhnout (do 31.10.2011) klíč ke stanovení výše měsíčních odměn
oblastních sekretářů dle určitých objektivních měřítek, např.počet členů v oblasti, počet licencí,
závodů, atp.
14. D.Denková informovala o chystaných legislativních změnách, které upravují odvody sociálního
a zdravotního pojištění za zaměstnance na DPP. Pokud projde změna celou schvalovací
procedurou (zatím schváleno pouze Poslaneckou sněmovnou ČR) bude od 1.1.2012 z částky
nad 10.000,-Kč měsíčně odváděno sociální i zdravotní pojistné za zaměstnance i
zaměstnavatele. VV ČJF doporučuje předsedům oblastí přihlédnout k této významné
legislativní změně.
15. Rada projednala žádosti o MČR a MZ 2012 a rozhodla o jejich přidělení: viz příloha 1.
16. Rada doporučuje podpořit žádost JS Equitana Martinice o přidělení ME-S d,J,Y 2013 a JS
Likoli o přidělení ME-E 2013.

17. Dle nových Stanov ČJF platných od 1.1.2012 není možné, aby člen DiK a DoK ČJF byl
zároveň členem jiného orgánu ČJF. (viz.článek 12.3.1. respektive 13.3.1.). Tento článek Stanov
se dotýká ing.Balaštíka (člen DoK ČJF) a M.Ohnheisera (člen DiK ČJF), kteří zároveň působí
ve výborech svých oblastí. Žádáme tedy výše dva jmenované aby se do 30.11.2011 vyjádřili
oficiálně, kterou ze svých funkcí budou od 1.1.2012 zastávat a zároveň žádáme oblasti, aby
navrhly případné nové kandidáty na pozice do DiK ČJF (1 člen) a DoK ČJF (2 členy).
18. ing.Pecháček informoval o termínu vyhlášení Koně roku 2011 – galavečer pořádaný časopisem
Jezdectví se uskuteční 10.3.2012 v Praze na Žofíně.
19. ing.Balaštík pozval přítomné na Galavečer vyhodnocení sezóny Zlínské oblasti (Holešov
19.11.2011) a vyhodnocení Voltižního poháru (Holešov 3.12.2011)

1. Rada schválila:
- 4 typy přihlášek člena do ČJF. (přihláška subjektu, přihláška živnostníka,
přihláška člena subjektu individuální a hromadná – přihlášky byly
konzultovány s Dr.Tomanem a musely být navrženy tak, aby kromě snadného
zpracování na straně ČJF splňovaly i legislativní náležitosti).
- schválila členský příspěvek (pro nelicentované členy) ve výši 100,-Kč ročně.
Poměr dělení bude 50,- Kč pro oblast a 50,- Kč pro centrální ČJF.
- novou frekvenci vyúčtování příspěvků a odvodu podílu na centrálu ČJF a to
1krát za 3 měsíce (tedy vždy do 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. daného roku).
- nákup účetního software Pohoda
- kalendář MZ a MČR 2012

2. Rada vzala na vědomí:
- návrhy změn Registračního a Přestupního řádu (definitivní znění bude
předloženo ke schválení na příštím jednání Rady ČJF)
- čerpání rozpočtu ČJF k 21.9.2011
Další jednání Rady ČJF se uskuteční ve čtvrtek 8.12.2011
Zapsala: Lucie Spiwoková

Přílohy:
1. MČR a MZ 2012

