Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 27.3.2013
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Ing.Jiří Mayer, Ing. Jaroslav Pecháček, Antonín Pittner,
MUDr.Zuzana Procházková, Mgr.Jaroslav Sedláček, Jiří Skřivan, Lucie Spiwoková, ing.Zdeněk
Studenec, ing.Radovan Šalek, ing.Jan Šíma, Josef Trojanec
Hosté: Dana Denková, Gabriela Křístková, Ing.Jan Metelka, Petr Švec, JUDr.Kateřina Říhová, Ing.
Milan Theimer, JUDr.Petr Toman
Omluveni:
1. Rada projednala a schválila zápis z jednání 5.12.2012.
2. Rada připomínkuje seznam stavitelů vybraných do II.třídy. Seznam byl projednán na VV ČJF
18.3. Jmenovitě předsedové oblastí E, H a V poukazují na to, že navrhovali do II.třídy zařadit i
další národní stavitelé. Na základě diskuze se zástupci skokové komise byl určen termín 3.4. do
kdy je možné ze strany oblastí poslat své návrhy na zařazení stavitelů, kteří zatím byli zařazeni
do III.třídy. Podmínkou je ale doložení praxe (poslední 3 roky stavba parkurů S-ST), protože
podmínky formulované skokovou komisí a schválené VV ČJF mluví jasně o tom, že kromě
kvalifikace národní stavitel, je potřebná praxe za poslední 3 roky. Systém jako takový žádná
oblast nepřipomínkuje.
3. D.Denková podrobně vyložila definitivní čerpání rozpočtu 2012. Schváleno Radou.
4. D. Denková předložila opravený provizorní rozpočet na rok 2013, kde byly upraveny převody
disciplín z roku 2011 do roku 2013 v souvislosti s účetní závěrkou za rok 2012 a dále byla
provedena oprava v souvislostí se změnou místa konání jednotlivých kategorií MČR ve
všestrannosti. Schváleno Radou.
5. D.Denková předložila Radě ke schválení Výroční zprávu, daňové přiznání a účetní závěrku vše
za rok 2012. Všechny jmenované materiály Rada schválila.
6. D.Denková za VV ČJF předložila Radě návrh na rozdělení prostředků z dotace MŠMT program
IV – po diskuzi o důvodech přidělení daných částek jednotlivým žadatelům /(TJ/SK, které
v souladu s pokyny MŠMT včas požádali o program IV) Rada schválila rozdělení prostředků
z této dotace.
7. D.Denková vypracovala materiál k jednání Rady, který nabízí 12 (tři modely jsou označeny 1A,
2A, 3A) různých modelů a možností, jak řešit otázku navýšení poplatků členských nebo
licenčních. Materiál bude zaslán členům Rady.
8. Na základě usnesení z Konference oblasti F, požádal ing.Pecháček o podporu členů Rady a
jejich oblastí ve věci rozdělení oblasti F podle krajského uspořádání ustanovení nové
Královehradecké oblasti ČJF.
9. JUDr.Toman předložil návrh Jednacího řádu celostátní Konference ČJF. Schváleno Radou ČJF.
Bude zasláno s pozvánkou a programem delegátům Konference.
10. JUDr.Toman předložil návrh na změnu Stanov. Schváleno Radou ČJF. Bude zasláno
s pozvánkou a programem delegátům Konference.
11. Rada schválila termín konání celostátní Konference ČJF a to v úterý 14.5.2013 od 10.00 hod.ve
Spolkovém domě v Humpolci.
12. ing.Pecháček informoval o podepsání smlouvy s Českou televizí na rok 2013.
13. VV ČJF schválil nové logo, které bude praktičtější v běžném použití na propagační materiály
apod.než stávající logo. Rada byla o tomto informována.
14. VV ČJF schválil kodex ošacení rozhodčích. Rada byla informována a materiál byl zaslán na
oblasti a členy Rady již jako příloha zápisu z VV 18.3. S kodexem úzce souvisí označení
oficiálních funkcionářů závodů, kdy by mělo sako být opatřeno odznakem ČJF s textem
Official – tyto odznaky budou vyhotoveny již s novým logem.
15. ing.Pecháček informoval o jednání EEF v Essenu 19.-22.3.2013.
16. ing.Pecháček upozornil, že v časopise Koně byla vytištěna upoutávka na neoficiální jezdeckou
akci, kterou pořádá JK Mělník, a kde by se mimo jiné mělo konat „Mistrovství bez otěží“. Rada

se tímto od takové akce distancuje, závody jednak nemohou mít status Mistrovství. Navíc
ježdění bez otěží je v hrubém rozporu s pravidly jezdeckého sportu.
17. ing.Šalek žádá LPK a Vzdělávací komisi o výklad, zda musí být na ZZVJ přítomen zdravotní
dozor, podobně jako v případě závodů dle PJS. Výklad je v kompetenci p. Metelky.
18. Václav Drbal žádá ostatní oblasti a pomoc a rozvoj stylových soutěží, tak aby oblasti věnovaly
stylovým soutěžím pozornost a vypisovaly je v souladu se schválenými pravidly pro
Stylšampionát 2013.

1. Rada schválila:
- Zápis z Rady 5.12.2012
- Definitivní čerpání rozpočtu k 31.12.2012
- Daňové přiznání za zdaňovací období 2012 včetně příloh a účetních výkazů
- Výroční zprávu za rok 2012
- Provizorní rozpočet 2013
- Jednací řád celostátní Konference 2013
- Návrh na změny ve Stanovách ČJF

Zapsala: Lucie Spiwoková

Přílohy: Daňové přiznání za rok 2012 včetně příloh a účetních výkazů pod odkazem „Finanční
uzávěrka 2012“, Definitivní čerpání rozpočtu za rok 2012, Výroční zpráva za rok 2012 a Provizorní
rozpočet 2013 – vše zveřejněno na webu ČJF v sekci dokumenty ČJF/finance

