Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s. dne 23. 9. 2009
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Jiří Černý, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. František Lomský, Ing. Václav
Nágr, MVDr. Jiří Oulický, Ing. Jan Paleček, Ing. Jaroslav Pecháček, MUDr. Zuzana Procházková,
Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Jan Schwarz
Hosté: Ing. Jan Metelka, Jiří Skřivan, Ing. Vladimír Šretr, Pavel Koláček, Martin Pecka, Milan
Málek
Omluveni: Ing. Milan Theimer, Ing. Antonie Pellarová, Ing. Miloslav Mentlík, Josef Trojanec
1. Pan Martin Pecka, ředitel TJ Equitana Martinice, byl na vlastní žádost pozván na jednání Rady.
Důvodem bylo seznámit se s možností a bližšími podmínkami podání žádosti o víceleté
pořádání MČR skoky senioři. TJ Equitana Martinice na rozdíl od ostatních žadatelů (JK Ptýrov,
La Bohéme Zduchovice) požádala pouze o pořadatelství na rok 2010, přestože má zájem MČR
pořádat i v následujících letech. Důvodem bylo to, že ČJF nedala na víceleté pořadatelství žádné
zadání. Rada zatím nepočítá s přidělením MČR na víceleté období pouze jednomu subjektu.
2. Kontrola zápisu ze zasedání Rady konaného dne 22. 4. 2009: bez připomínek.
3. Ing. J. Pecháček se vrátil ke konferenci ČJF 2009. Do programu jednání, který konference
schválila, nebyl zařazen bod o dělení Východočeské oblasti, protože by nebyl v souladu se
stanovami (viz zápis Rada 22. 4., bod 3). Na konferenci ČJF se hlasovalo o tom, zda zařadit
uvedený bod na program jednání, avšak tento návrh nebyl konferencí schválen.
4. Rada projednala návrh Disciplinárního řádu. Do 10. 10. 2009 k němu zašlou členové Rady svoje
písemné připomínky a po jejich vyhodnocení a event. zapracování bude aktualizovaný návrh
předložen na příštím zasedání Rady ke schválení.
5. Ing. J. Pecháček informoval o přípravě veterinárních, medikačních a antidopingových pravidel.
Momentálně jsou zpracovávány připomínky k veterinárním pravidlům od JUDr. Tomana, jejich.
definitivní návrh bude schválen VV s platností k 1.1. 2010.
6. Rada projednala aktuální čerpání rozpočtu. To je zatím vyrovnané, přestože je ohroženo na
straně příjmů výpadkem finanční podpory z vnitřních zdrojů ČSTV (Sazka, a.s.), jež byla
v rozpočtu stanovena na základě usnesení valné hromady ČSTV na 1 018 000 Kč. Za rok 2009
neobdrželi sportovní svazy zatím od Sazky, a.s. žádnou splátku a je pravděpodobné, že za
letošní rok již žádnou neobdrží.
7. Členové rady byli upozorněni na nekázeň některých oblastních sekretářů při zasílání finančních
prostředků na ČJF. Některé oblasti částky uhradily až po opakovaných urgencích v průběhu
září, přičemž termín pro odeslání poplatků je 30. 6.
8. MVDr. J. Oulický vznesl žádost na úpravu pravidel, která by umožňovala eliminovat jezdce na
závodech za ježdění pod vlivem alkoholu. Podle pravidel FEI se nejedná o doping, tato
záležitost je v kompetenci sboru rozhodčích.
9. Ing. J. Paleček vznesl žádost na úpravu pravidel, která by stanovila povinný poměr vyplacených
výher vůči celkovému vybranému startovnému. Tato úprava byla v minulosti součástí pravidel,
ale byla vypuštěna z toho důvodu, že nelze toto pravidlo aplikovat plošně. Dále nepřiměřeně
zasahuje do vlastnických práv pořadatelů.
J. Skřivan: chystá se vznik Asociace jezdců, která by měla hájit v rámci ČJF práva jezdců, mj.
např. vůči pořadatelům v otázce výše výher.
10. Mgr. J. Sedláček vystoupil s otázkou sjednocení odměňování komisařů a hlavních komisařů při
ZZVJ. Hlavní komisař by měl pobírat odměnu jako hlavní rozhodčí na závodech, komisař jako
rozhodčí na závodech.
11. Rada vzala na vědomí:
- medikační nález při CAIO Aszár Kisber (HUN) – zodpovědná osoba Pavel Drbohlav, bylo
předáno DiK
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-

přípravu Středoevropského poháru ve spřežení a všestrannosti
logo českého reprezentačního týmu
informaci o jednání I. a II. skupiny FEI v Antwerpách – 8. 9. 2009
výsledky našich jezdců na SIEC-WYS Istanbul
podněty Zlínské oblasti k úpravám dokumentů ČJF, bude projednáno v legislativně-právní
komisi ve spolupráci se Zlínskou oblastí
- schůzku se zástupci společnosti „4jump“ k pořádání CSIO; schůzky, která proběhne
v období 5.-8. 10. (přesný termín není zatím znám) se zúčastní za ČJF Ing. Šretr, J. Skřivan
a Ing. J. Pecháček.
12. Rada schválila:
- kalendář mezinárodních závodů a MČR 2010 – viz příloha č. 1
- přestupní řád aktualizovaný o podmínky institutu hostování – viz příloha č. 2

Zapsal: Ing. F. Lomský, 23. 9. 2009

Přílohy:
1. Kalendář MZ, MČR 2010
2. Přestupní řád
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