Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s. dne 26. 5. 2010
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Pavel Hudeček, Jaroslav Hupka, 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, Jiří Skřivan, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan Theimer
Omluveni: Václav Drbal, Ing. Antonie Pellarová
1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady konaného dne 9. 12. 2009: bez připomínek.
2. Rada projednala návrh VV na zvláštní zpoplatnění licence jezdce a funkcionáře v případě
přerušení registrace. Členové Rady návrh prodiskutují v oblastech, bude opět projednán na
příštím zasedání Rady.
3. Rada schválila:
- defin. rozpočet pro rok 2010 (příloha č. 1).
Ing. J. Balaštík vyjádřil nesouhlas s tím, že komentář k rozpočtu pouze obsahuje informaci
o tom, že s prostředky z vlastních zdrojů ČSTV (Sazka) do budoucna nelze počítat anebo
pouze ve velmi omezené míře, namísto toho, aby VV hledal další finanční zdroje.
Ing. V. Šretr: komentář pouze popisuje faktickou situaci na příjmové straně. ČJF zajistila
mimo své tradiční zdroje (registrační poplatky, dotace MŠMT, vlastní zdroje ČSTV) i další
finanční prostředky: granty z Mezinárodního olympijského výboru (účast na ME skoky J/Y
2009: 241 000 Kč, trenérské semináře s T. Nagelem: 540 000 Kč, olympijské stipendium
pro J. Hatlu: v jednání – částka zatím nespecifikována), právní služby od Toman, Devátý a
partneři v roce 2009 sponzorsky ve výši 500 000 Kč a pro roky 2009-2010 ve výši 600 000
Kč, sponzoring Dance and Jump 80 000 Kč, v jednání Oil Team 100 000 Kč.
ČJF se snažila zajistit i prostředky z EU, avšak ty nejsou postaveny na podporu sportovních
svazů, dotace na vzdělání EU poskytuje pouze na zaměstnance a nikoli pro sportovní
funkcionáře.
- nové znění Jednacího řádu ČJF, o.s. (příloha č. 2)
- aktualizovaný sazebník poplatků pro rok 2010. Vzhledem k tomu, že FEI nově zavedla
registrační poplatek pro všechny jednotlivé členy voltižního družstva, schválila Rada u toho
nového poplatku sníženou částku za registraci ve výši 300 Kč za jednoho sportovce
(příloha č. 3)
- aktualizovaný kalendář MČR a MZ (příloha č. 4):
o CSIO3*-W přesunuto z Poděbrad do Prahy
o CEI Most přeloženo z 8.-9. 10. na 1.-3. 10. 2010
o nově zařazeno CIC1* Pardubice 6.-8. 8. 2010
4. Rada byla informována o následujícím:
- firma 4jump požádala prostřednictvím ČJF o grant a záštitu MŠMT
- ČJF podpořila investiční žádost JK Slavia VŠ Plzeň na MŠMT
- ČJF vyhrála odvolací soudní řízení s A. Pejosem u Městského soudu v Praze, které se týkalo
žaloby na ČJF ve věci rozhodnutí DiK v kauze dělení VČ oblast
- VV schválil podání trestního oznámení na H. Šalamonovou za neodvedení finančních
prostředků za SM oblast
- v květnu 2010 proběhla na ČJF kontrola FÚ kvůli čerpání státních dotací za rok 2008 –
čerpání proběhlo bez závad
- VV schválil aktualizovaný Reprezentační řád
- ČJF podepsala s GER FN smouvu o startu na národní licence v místech závodů 50 km od
hranic CZE-GER
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-

VV schválil kurz stavitelů parkurů a tratí v SČ oblasti
přestupní kauza Zd. Žíly – je řešeno v souladu s přestupním řádem SM oblastí
probíhají přípravy na účast na WEG 2010, zatím s účastí počítají 4 disciplíny: voltiž,
reining, vytrvalost a spřežení
- čestné odznaky ČJF nejsou udělovány pouze u příležitosti životního jubilea, ale zejména za
významný přínos jezdeckému sportu
- byl vypracován návrh smlouvy o spolupráci mezi ČJF a Dance and Jump jakožto oficiálním
dodavatelem reprezentačního oblečení – smlouva by měla být v nejbližší době podepsána
- našich jezdci jsou zváni Bavorským svazem jezdectví a vozatajství na Pferdefestival do
Salgenu, který se koná 25.-27. června 2010 (www.pferdefestival-schwaben.de).

Přílohy:
1. Defin. rozpočet 2010
2. Jednací řád ČJF, o.s.
3. Aktualizovaný sazebník finančních poplatků 2010
4. Aktualizovaný kalendář MZ, MČR 2010

Zapsal: Ing. F. Lomský, 26. 5. 2010
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