Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 24.09. 2014
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Richard Bauer, Václav Drbal, Ing. Lenka Gotthardová, Nella Gottweisová,
Kateřina Hanušová, Ing. Jaroslav Pecháček, Alekos Pejos, Antonín Pittner, MUDr. Zuzana
Procházková, Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Zdeněk Studenec, Ing. Jan Šíma, Josef Trojanec

Hosté: Ivan Černoch, Dana Denková, Ing. Renata Habásková, Jiří Jirsa, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jan
Metelka, Mgr. Jana Perníčková, Ing. Olga Plachá, JUDr. Kateřina Říhová, Ing. Milan Theimer, JUDr.
Petr Toman, Andrea Videnková

Omluven: Ing. Jiří Kunát

1. Rada projednala a schválila zápis z jednání 28.05.2014.
2. Rada projednala nový jednací a volební řád, s jehož zněním byla obeznámena předem. Proběhlo
hlasování a Rada tento materiál schválila v poměru 13 Pro, 1 se zdržel hlasování (p. V. Drbal).
3. VV ČJF informoval Radu o své činnosti od minulého jednání Rady.
4. VV ČJF předložil Radě ČJF novou Koncepci ČJF, kterou na základě zadání od členů Rady
v prosinci 2013 měl VV ČJF společně s manažery disciplín zpracovat. Na jednání dnešní jednání
Rady VV ČJF pozval i manažery disciplín nebo jejich zástupce, aby mohli odpovídat na dotazy
členů Rady.
5. V. Drbal podal návrh na přehodnocení „Tabulky kategorizace parkurových závodů“, včetně
hobby závodů, ve vztahu k funkcionářům a jejich počtu na závodech všech kategorií.
6. A. Videnková navrhla zpracování veterinární koncepce a sdělila, že ne na všech jezdeckých
akcích se veterinární podmínky dodržují.
7. VV ČJF požádal členy Rady prostřednictvím zápisu z jednání VV ČJF ze dne 15.07.2014
v sekci ostatní bod 6 o návrh jmen nových členů Kontrolní revizní komise. Členové Rady
nepředložili na dnešním jednání Rady žádný návrh na možné kandidáty do KRK ČJF. Rada ČJF
schválila, že v termínu do 31.10. 2014 zašlou své návrhy na nové členy KRK tak, aby na dalším
zasedání Rady, které proběhne v průběhu listopadu roku 2014, mohla proběhnout volba těchto
nových členů KRK ČJF. D. Denková upozorňuje, že je nutné KRK ČJF na příštím jednání Rady
kooptovat, jelikož není provedena revize čerpání dotací za rok 2013, jenž vychází z podmínek
dotací MŠMT.
8. Rada ČJF projednala kalendář Mistrovství ČR a mezinárodních závodů pro rok 2015.
9. Rada ČJF schválila termín celostátní Konference ČJF na 06.05. 2015. Místo bude ještě
upřesněno.
10. Rada ČJF provedla celkové zhodnocení WEG 2014 ve vztahu k celkovým výsledkům a
organizaci. Na dotaz V. Drbala, kdy bude známa celková výše vydaných prostředků na WEG.
D. Denková sdělila, že konečná částka nákladů na WEG 2014 bude předložena Radě na příští
jednání, jelikož všichni účastníci jsou povinni předložit svá vyúčtování do 30.09. 2014.
11. Ing Jan Šíma informoval Radu ČJF o problémech na jezdeckých závodech, kde neprobíhá řádná
veterinární přejímka koní a tito pak startují i na cizí průkazy - žádá LK o řešení.
12. Ing. R. Habásková navrhla, aby byl v každé oblasti určen zástupce pro drezuru, na něhož se
bude drezurní komise obracet.
13. Ing. Jan Šíma navrhl, aby se přesně vymezily kompetence cvičitelů a trenérů s ohledem na
přípravu dvojic na ZZVJ, závody atd. Dále zmínil potřebu doškolování cvičitelů a trenérů. Mgr.
K. Hanušová navrhla, že by doškolování cvičitelů mohly zajistit oblasti prostřednictvím svých
osvědčených trenérů.
14. Ing. M. Theimer, jako viceprezident pro sport, navrhl zpracování koncepcí jednotlivých oblastí
ze strany jejich výkonných výborů.

15. D. Denková obeznámila členy Rady ČJF s tím, že v pondělí byl zaslán na oblasti formulář pro
návrh rozpočtu na rok 2015. Termín odevzdání je do 31.10. 2014. Stejný termín je i konečným
termínem pro zaslání návrhů na prostředky jednotlivých disciplín.
16. D. Denková zaslala podmínky pro státní podporu sportu v roce 2015 všem členům Rady v srpnu
2014, ze kterých jasně vyplývá, že ten kdo bude chtít podat žádost o čerpání dotací ze státního
rozpočtu, musí vybírat dle nových podmínek MŠMT členské poplatky v minimální výši 100 Kč
osoba/rok u mládeže a 500 Kč osoba/rok u dospělých. Současně předložila členům Rady také
odpovědi úředníků MŠMT na její dotazy ohledně účinnosti minimální hranice členských
poplatků. Z odpovědí vyplývá, že na dotace pro rok 2015 je hranice pouze doporučena, ale na
následující období, tedy pro žádosti na čerpání dotace v roce 2016 bude hranice striktně
vyžadována. Z toho postoje MŠMT je zřejmé, že pokud Rada nepřizpůsobí členské poplatky
podmínkám MŠMT, nebude ČJF v roce 2015 při podání žádostí na rok 2016 splňovat základní
kritéria ministerstva a nebude pak moci čerpat dotace z veřejných rozpočtů. Tím ČJF přijde o
finanční prostředky v řádech desítek milionů korun. Členové Rady se dohodli, že musí případné
přizpůsobení členských poplatků projednat na svých oblastech a shodli se na termínu do 31.10.
2014. Dále se shodli, že o této problematice bude Rada ČJF opakovaně jednat nejdéle v polovině
měsíce listopadu 2014.
17. D. Denková sdělila, že na webu ČJF http://www.cjf.cz/dokumenty-dotace-monitoring.aspx
vznikla nová sekce, kde oblasti a subjekty naleznou informace ohledně vyhlášených dotačních
programů krajů.
18. D. Denková předložila Radě ČJF a seznámila Radu ČJF s dosavadním čerpáním rozpočtu pro
rok 2014.
19. Rada ČJF projednala a odsouhlasila žádosti o čerpání z Fondu pomoci ČJF pro subjekty a to
jmenovitě HJK Litovel a PCT, s.r.o. Ptýrov a to ve výši Kč 50.000,00 pro každý subjekt.
20. D. Denková předložila návrh za změnu pravidel Fondu pomoci ČJF. Změna spočívá
v zastropování výše tvorby tohoto fondu do částky 500 000 Kč. Rada předložený návrh
schválila. Rada tento materiál schválila v poměru 13 Pro, 1 se zdržel hlasování (p. A. Pejos).
Rada schválila:
- Zápis z Rady ČJF z 28.05. 2014
- Jednací a volební řád
- Termín celostátní konference
Usnesení Rady:
- Rada ČJF se usnesla na termínu celostátní Konference ČJF, která se uskuteční dne 06.05. 2015
- Rada ČJF se usnesla na změně pravidel Fondu pomoci ČJF
- Rada ČJF se usnesla na čerpání z fondu pomoci
Přílohy:
- Koncepce ČJF
- Kalendář Mistrovství ČR a mezinárodních závodů
- Státní podpora sportu pro rok 2015
- Tabulka čerpání rozpočtu pro rok 2014 k 31.08. 2014
- Žádost HJK Litovel o podporu z Fondu pomoci ČJF
- Žádost PCT, s.r.o. o podporu z Fondu pomoci ČJF
- Změna pravidel Fondu pomoci ČJF

