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Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s. dne 25. 2. 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. Milan Theimer, Ing. Antonie Pellarová, Ing. Vladimír Šretr  
 

Omluveni: Jiří Skřivan 
 

1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady konaného dne 3. 12. 2008: J. Černý – měl být vypracován 
srozumitelný materiál k návrhu zvýšení poplatků za licence, chybí v posledním zápise. 
Ing. J. Pecháček – měla být vypracována varianta financování rozpočtu v případě zvýšení 
poplatky za licence, jak je správně uvedeno v minulém zápisu. Vysvětlující materiál  bude 
předložen až na Radě před celostátní konferencí.  

2. Rada projednala návrh provizorního rozpočtu pro rok 2009, který představil Ing. V. Šretr. 
Ing. J. Balaštík vyjádřil námitku, že viceprezident pro ekonomiku neučinil nic pro získání 
financí z fondů EU a SZIF (zejména na propagaci a vzdělávání), čímž byl v roce 2008 pověřen. 
Ing. V. Šretr – tímto směrem proběhlo seriózní jednání s panem Tomášem Markovičem, který je 
expertní osobou pro získávání finančních prostředků z uvedených zdrojů (viz zápis VV z 13. 2. 
2008, bod Ostatní – č. 9). Tehdy bylo při zkoumání jednotlivých titulů panem T. Markovičem 
konstatováno, že programy se týkají zejména podpory cestovního ruchu, je možné je využít i na 
zkvalitnění turistické infrastruktury přes subjekty ČJF (např. některé stavební investice). Dotace 
prakticky nelze čerpat přímo na tělovýchovu. V únoru 2008 byly všechny oblasti o těchto 
možnostech informovány a rovněž obdržely kontakt na pana T. Markoviče. 
J. Černý vyjádřil námitku k tomu, že v návrhu rozpočtu je v disciplíně skoky pro výjezdy 
seniorů uvedena výrazně vyšší položka než pro juniory a mladé jezdce, přičemž programovou 
prioritou skokové komise je podpora kategorií J, Y. V. Drbal – nevidí jako podstatný problém, 
protože prostředky jsou v průběhu roku v případě potřeby přesunovány dle aktuální potřeby po 
projednání na VV. Ing. V. Šretr – částka bude v rozpočtu upravena tak, aby 2/3 všech výdajů na 
zahraniční výjezdy u skoků byly určeny na kategorie J, Y a 1/3 na seniory. 
Ing. J. Balaštík upozornil na to, že reining a voltiž mají na zahraniční výjezdy určenou relativně 
malou částku vzhledem k úspěchům disciplín. Ing. V. Šretr – pokud byl dosažen v minulosti 
výrazný mezinárodní úspěch, byl vždy individuálně odměněn z rozpočtu ČJF (např. P. Eim 
v roce 2008 za titul MS ve voltiži). S tímto přístupem se počítá i do budoucna. 
Rada rovněž navrhla, aby v případě, že budou na konferenci 2009 zvýšeny poplatky za licence, 
byly již pro rok 2009 zrušeny poplatky za zápis do národního kalendáře a za servisní zpracování 
výsledků ze závodů. Bude projednáno na Radě po konferenci ČJF. 
Na straně rozpočtu 2008 zatím stále nebyly na příjmové straně naplněny některé položky ze 
strany oblastí – bude řešeno s jednotlivými oblastmi.    

3. Rada projednala návrh společného projektu Ptýrov – Martinice na přidělení víceletého 
pořadatelství MČR skoky. Rada se na doporučení manažera pro skoky bude návrhem zabývat až 
po MČR skoky Sen. 2009. 

4. Rada projednala dopis od M. Perníčka, předsedy Okresního jezdeckého svazu Benešov (OJS), 
který se týkal používání programu na zpracování výsledků ACE Gallop, potažmo uhrazení 
poplatků ze strany členských subjektů OJS za servisní zpracování výsledků v roce 2008. Rada 
konstatovala, že pravidla stanovená v sazebníku poplatků ČJF, o.s. platí obdobně pro všechny 
podobné případy (pokud výsledkový servis zajišťuje oblast, její subjekty rovněž poplatek hradí). 
Kromě toho poplatek lze zcela legitimně přeúčtovat komerčnímu zpracovateli, který si pořídil 
program za účelem finančního zisku za zpracování výsledků. Záležitost bude dořešena na 
úrovni oblasti. 
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5. Ing. J. Pecháček informoval Radu o vytvoření Světového seriálu mládeže ve skocích, kterou 
pořádá TUR FN a fyzicky zajišťuje její externí spolupracovník G. Mullins (IRL). Bylo předáno 
skokové komisi – nutné sestavit družstva a nalézt pořadatele pro tuto soutěž. 

6. V. Drbal z pozice manažera pro skoky vyzval předsedy oblastí k mapování talentů v kategoriích 
děti, junioři pro účast v SCM, event. pro účast na ME. 

7. Ing. J. Balaštík vyzval sekretariát, aby tak jako Zlínská oblast pozastavil J. Holubářovi činnost 
při nerespektování finančního trestu, jak ukládá Disciplinární řád v čl. VII, v bodě č. 15.  

8. Ing. J. Balaštík navrhl změnu ve znění Disc. řádu, která by umožnila zaplacení kauce při podání 
stížnosti u DiK, aby ta nebyla zaplavena zbytečně případy, které mohou být vyřešeny 
operativněji jinou cesou. Ing. Metelka vypracuje a předloží znění návrhu.  

9. Rada neprojednávala ustanovení občanského sdružení Královéhradeckého jezdeckého svazu – 
ČJF (KHJS). Jedná se o standardní občanské sdružení registrované na MV ČR, které nemá 
žádný vztah k územně právnímu členění ČJF. KHJS se může stát v případě zájmu jedním ze 
subjektů Východočeské oblasti. Nicméně generální sekretář ČJF, o.s. napadne na MV ČR 
používání názvu ČJF ve jméně tohoto sdružení. Podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 
Sb., § 6, odst. 4 se název sdružení musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost 
na území České republiky. V uvedeném případě je název sdružení zavádějící.  

10. Rada se vyjádřila pozitivně k vydání Informačního bulletinu v roce 2008 a doporučila 
pokračovat v jeho vydávání. Další rozšířené vydání sekretariát plánuje na 2. pololetí 2009 nebo 
nejpozději na 1. pololetí 2010. 

11. ČJF na základě osobního jednání zašle na ČT poptávku po výrobě pravidelného magazínu 
o jezdeckém sportu.  

12. Termíny oblastních konferencí: Praha – 8. 4. Strahov, SvČ – 21. 4. Ústí n. L., ZČ – 27. 3. Chrást 
u Plzně, JČ – 22. 3. (místo zatím neurčeno), JM – 20. 3. Brno.  

13. Konference ČJF proběhne 29. 4. 2009 v Humpolci.     
14. Rada byla informována o následujících skutečnostech: 

- Rozhodčí komise ČOV zastavila řízení o odvolání Disciplinární komise ČJF ve věci 
disciplinárního trestu A. Opatrnému uděleného zvláštní odvolací komisí ČJF, a to z důvodu, 
že bylo podáno neoprávněnou osobou 

- Ing. F. Lomský vyzval generálního sekretáře AUT FN Franze Kagera, aby upozornil 
zaměstnance a funkcionáře rakouské federace na platnost smlouvy o vzájemném uznávání 
licencí jezdců a koní mezi CZE FN a AUT FN. F. Kager slíbil, že zjedná nápravu. 

- Chystá se vzdělávání trenéra 1. stupně, které bude zajišťovat FTVS ve spolupráci s ČJF (čili 
nikoli další akreditovaná střediska, jako o trenérů nižších stupňů). Studium bude mít 
celkový rozsah 500 hod. 

- Z finančních důvodů je ohroženo konání CSIO3* 2009 v Praze a také závody CSI2* 
v Liberci 18.-20. 12. 2009. 

- Dne 7. 3. 2009 proběhne galavečer na Žofíně – nabídnuty vstupenky členům Rady  
15. Rada schválila změnu kalendáře MZ/MČR 2009:  
- 25.-28. 6. CSI2* Martinice z finančních důvodů MZ ruší, místo toho budou uspořádány 

národní závody 
- 5. 7. CEI2* Pardubice zvýšeno na CEI3* a pořadatelem bude Stáj Kyselý namísto 

JS Concordia (spolupořadatel DS Pardubice). 
- 31. 7.-2. 8. CICO3* Pardubice bude mít status CIC3*. 
- FEI opět napadla změněný termín CDI3* M. Lázně, který by se měl posunout 2 až 3 týdny 

před ME v drezuře ve Windsoru anebo po ME. ČJF sdělí na FEI odmítavé stanovisko, již 
jednou byl na žádost FEI termín změněn. 

- Dále FEI upozornila na souběh CSI-J/Y ve Zduchovicích s dalšími zahraničními závody. 
I v tomto případě ČJF na termínu trvá. 

16. Rada schválila: 
- úpravu provizorního rozpočtu 2009 dle diskuse k návrhu rozpočtu 
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- aktualizované znění Jednacího řádu konference ČJF, o.s. a Jednacího řádu konference 
oblasti 

- podání žádosti o ME-Y ve všestrannosti 2010 do Pardubic 
17. Rada neschválila: 

- návrh smlouvy o spolupráci od Mgr. P. Bělohradského, návrh není pro ČJF výhodný 
- návrh na úpravu Stanov upravující opětovné přijetí vyloučených členů ČJF. o.s.  

 
 
Zapsal: Ing. F. Lomský, 25. 2. 2009 
 
 
Přílohy: 
1. Provizorní rozpočet 2009 
2. Aktuální kalendář MZ, MČR 2009 
3. Jednací řád konference oblasti, Jednací řád konference ČJF 


