
Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 27.6.2012 
 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 
Ing. Josef Balaštík,  Richard Bauer v.z, Václav Drbal, ing.Markéta Kvapilová v.z., Ing.Jiří Mayer,  
Ing. Jaroslav Pecháček, Antonín Pittner, MUDr.Zuzana Procházková, Lucie Spiwoková, ing.Zdeněk 
Studenec, ing.Miloslav Šimáček v.z. (bez možnosti hlasovat), Josef Trojanec     
 

Hosté: Dana Denková, Gabriela Křístková, Josef Malinovský, Ing.Jan Metelka, JUDr.Kateřina Říhová, 
Ing. Milan Theimer, JUDr.Petr Toman 
 
Omluveni: Mgr.Jaroslav Sedláček 
 

1. Rada uctila minutou ticha památku ing.Věry Vojáčkové, která tragicky zahynula 23.6. 
2. Rada projednala a schválila zápis z jednání 28.3.2012  
3. Dana Denková předložila Radě Výroční zprávu o činnosti ČJF, která je podmínkou pro splnění 

všech povinností vůči dotaci MF ČR 2011. Rada 100% hlasů schválila výroční zprávu. 
4. Dana Denková předložila Radě doplněný rozpočet 2012 a písemný komentář. Došlo k nárůstu 

příjmů z dotace MŠMT č.V. Tím byly navýšeny zejména částky v rozpočtu, kterými mohou 
disponovat disciplíny (reprezentace). Dále ČJF navýšila příspěvky na technické zabezpečení 
jednotlivých MČR a výdaje do výher na MČR. D.Denková okomentovala návrh rozpočtu i 
slovně a zodpověděla dotazy. Rada schválila 100% hlasů navrhovaný rozpočet 2012. 

5. Dana Denková upozorňuje, že z té částky v rozpočtu na disciplíny, která byla přidělena v roce 
2012 je NUTNÉ čerpat v plném rozsahu a není možné z těchto peněz nic převést do roku 
2013!!!!!!  

6. Dana Denková informovala Radu, že VV ČJF odvolal ing.Zvěřinu z funkce oblastního 
sekretáře k 31.8.2012. a navrhl přislušnému oblastnímu výboru vypsat výěrobé řízení na 
obl.sekretáře do 31.7.2012. 

7. Rada projednala návrh Dr.Tomana a ing.Metelky na postup při jmenování čestným členem ČJF. 
Rada schválila návrh 100% hlasů. 

8. ing.Pecháček informoval, že VV ČJF na návrh Dr.Tomana odeslal dopis na MZe ČR, s žádostí 
o přehodnocení a zpřísnění způsobu převodu a zápisu majitelů koní v ÚE Slatiňany. 

9. ing.Pecháček informoval o jednání s Českou pojišťovnou o případné smlouvě na rok 2013. ČP 
předložila návrh smlouvy a sazebníku pro cestovní pojištění (léč.výlohy v zahraničí) a úrazové 
pojištění členů ČJF. Rada obdržela kopie návrhu sazebníků. Ze současných dvou návrhů by pro 
ČJF byla přijatelná smlouva o cestovním pojištění, která splňuje potřeby ČJF. Smlouvu o 
úrazovém pojištění by ČJF dle navrhovaného sazebníku nebyla ČJF schopna ufinancovat. Další 
jednání budou probíhat. 

10. L.Spiwoková předložila Radě základní informace a odpovědi na otázky týkající se 
výsledkového programu Toris. Koupě programu je otázkou cca 2.250.000,-. Dokáže zpracovat 
pouze 4 ze 7 jezdeckých disciplín, nefunguje jako databáze všech členů, ale pouze výsledkový 
program. Online přihlašování se přes Toris udělat nedá, přihlášky se zpracovávají skrze 
pořadatele a následně federaci, což by nutilo ČJF přijmout min.1 dalšího zaměstnance. Rada 
nedoporučuje v jednání dál pokračovat. Nákup softwaru za těchto podmínek je předražený. GS 
bude kontaktovat jiné federace, s dotazem na jejich software.  

11. A.Pittner vznesl dotaz na střídání komisařů na opracovišti – platí všeobecná pravidla čl.155 
  
1. Rada schválila: 

- definitivní rozpočet ČJF 2012  
- výroční zprávu pro MF ČR 
- postup při jmenování čestných členů ČJF 
- zápis z Rady 28.3.2012 

Zapsala: Lucie Spiwoková 
 
Přílohy: 

- Definitivní rozpočet ČJF pro rok 2012 
- Postup při jmenování čestného člena 
 



 
 


