
Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 28.3.2012 
 
 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 
Ing. Josef Balaštík,  Richard Bauer, Václav Drbal, Ing.Lenka Gotthardová, Ing.Jiří Mayer,  
Ing. Jaroslav Pecháček, Antonín Pittner, ing.Vladimíra Pospíšilová, Mgr. Jaroslav Sedláček,  
Lucie Spiwoková, ing.Jan Šíma, Josef Trojanec     
 

Hosté: Dana Denková, Josef Malinovský, Ing.Jan Metelka, ing.Antonie Pellarová, JUDr.Kateřina 
Říhová, Ing. Milan Theimer, JUDr.Petr Toman 
 
Omluveni: ing.Zdeněk Studenec 
 

1. Rada projednala a schválila zápis ze zasedání 4.1.2012. 
2. GS informovala o zasedání ve Varšavě – 19.-21.1.2012. 
3. ing.Pecháček informoval o potížích některých oblastí, kde několik subjektů zaplatilo registrační 

a členský poplatek až 29.2., čímž dle Stanov zaniklo jejich členství v ČJF. Tři z oblastí se 
obrátily na VV ČJF, jak tuto situaci řešit. VV ČJF ani Rada ČJF nemá pravomoc udělovat 
jakoukoliv výjimku ze Stanov schválených Konferencí ČJF. 

4. ing.Pecháček představil členům Rady J.Malinovského, který vzešel z VŘ, jako PR a 
marketingový specialista. Josef Malinovský přednesl Radě koncepcí spolupráce s ČJF. 
JUDr.Toman vznesl dotaz, zda je tato spolupráce řešena v rámci rozpočtu ČJF. Rozpočet byl 
sestaven dříve, než bylo vyhodnoceno VŘ, tedy v roce 2012 budou případné výdaje spojené 
s medializací hrazeny z rezervy.  

5. ing.Pecháček informoval o potížích s televizními záznamy na ČT4 pro rok 2012. Náklady, které 
byly ze strany ČT4 přislíbeny v lednu 2012 do konce března značně vzrostly. ČJF ve spolupráci 
s J.Malinovským hledá řešení, jak neškrtat čas věnovaný jezdectví na ČT4. 

6. ing.Pecháček informoval o výpovědi smlouvy o spolupráci ze strany časopisu Jezdectví. 
7. Dana Denková představila Radě čerpání rozpočtu 2011 a podklady k daňovému přiznání. 
Členové Rady měli k nahlédnutí účetní uzávěrku a daňové přiznání, toto schválili svými 
podpisy na krycí list materiálu. Rada schválila čerpání rozpočtu 2011 (100% pro). Schválené 
daňové přiznání včetně výkazů a příloh bylo odevzdáno prostřednictví datových schránek na 
místně příslušný finanční úřad. Členové Rady obdrželi veškeré schvalované dokumenty 
v elektronické podobě. Účetní závěrka byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách 
ČJF. 

8. Dana Denková informovala o návrhu definitivního rozpočtu 2012 a o změnách oproti 
provizornímu rozpočtu. Jsou již známé výše dotačních programu I, II, III, IV, V MŠMT. 
D.Denková připraví koncepci čerpání dotací, kterou přednese Radě na jednání v červnu 2012.  

9. ČJF k 30.9.2011 žádala MŠMT o dva dotační tituly na rok 2012 určené pro TJ a SK (program 
III a IV). V programu III z původně požadovaných 1.512.000,- Kč neobdrží ČJF žádné finance. 
V programu IV (Provoz a údržba sportovišť) obdrží ČJF z původně požadovaných     
5.337.100,-Kč dotaci ve výši 679.700,- Kč. O finance z tohoto programu žádalo 19 subjektů 
ČJF. Rada schválila komisi, která posoudí potřeby jednotlivých subjektů dle skutečného stavu a 
rozdělí finance z programu IV. Složení komise: ing.Pecháček, A.Pittner, J.Balaštík, D.Denková, 
Z.Beneš. 

10. GS žádá Radu o schválení přechodného období pro držitele licencí CV, TR, RO, ST., kteří 
neměli prodlouženou licenci v do roku 2012 déle než 5 let a o kvalifikaci by dle nového 
Registračního a disciplinárního řádu přišli. Rada schválila, že tyto licence je možné ještě v roce 
2012 prodloužit.  

11. Přípravný výbor Královehradecké oblasti žádá Radu o jmenování 5 čestných členů ČJF. Rada 
toto prozatím neschválila, stanoví se způsob jmenování čestných členů, protože čestné členství 
má být udělováno výjimečně, obzvlášť významných osobnostem. Mnoho členů Rady 
jmenované nezná, tedy každá žádost by měla být podrobnější, než předložená žádost. 
Ing.Metelka vypracuje návrh na jmenování čestných členů. 



12. Rada projednala stížnost A.Pejose na práci oblastního sekretáře ing.Zvěřiny. Jelikož se nejedná 
o ojedinělou stížnost, Rada doporučuje ing.Gotthardové vypsat výběrové řízení na nového 
oblastního sekretáře s nástupem od 1.7.2012.  

13. V.Drbal navrhuje svolat mimořádnou Konferenci, na které by bylo schváleno rozdělení 
východočeské oblasti, jelikož tento problém trvá už po mnoho let. Ing.Pecháček sdělil, že dle 
jeho informací i přípravný výbor Královehradecké oblasti vyčká na řádný termín Konference 
(jaro 2013). Mimořádnou Konferenci ČJF je možné svolat pouze v souladu s čl.5.2. Stanov 
ČJF. 

14. JUDr.Toman vznesl dotaz, zda by Rada nezvážila snížení poplatků za náklady na disciplinární 
řízení a to ve všech úrovních. Jelikož každá instance může udělit peněžitý trest, je zbytečné, aby 
poplatky za náklady na řízení byly tak vysoké. Rada schválila tyto poplatky: 1000,- OV, 3000,- 
DiK, 5000,- VV ČJF. 

15. ing.Balaštík otevřel kauzu J.H. ve věci pozitivního dopingového testu. Rada uložila VV ČJF se 
touto kauzou zabývat a zvážit snížení nákladů, které byly původně J.H. uloženy. 

16. ing.Metelka upozorňuje, že již v sobotu 31.3. je třeba rozhodovat skokové závody dle nových 
pravidel platných od neděle 1.4.2012. Není možné aby se u dvoudenních závodů hodnotila 
sobota dle starých a neděle dle nových pravidel. Zároveň by tak účastníci závodů 31.3. měli jiné 
podmínky než účastnící dvoudenních závodů. 

17. ing.Pecháček urguje oblast F o rozhodnutí ve věci disc.řízení, které projednal OV dne 1.2.2012. 
Rozhodnutí je shrnuto pouze v zápisu ze schůze oblasti (bod 6), ale nebylo doručeno oficiální 
rozhodnutí na sekretariát ČJF.  

  
1. Rada schválila: 

- čerpání rozpočtu ČJF k 31.12.2011 
- účetní uzávěrku a daňové přiznání 2011  
- definitivní rozpočet ČJF 2012  
- nové poplatky za náklady disc.řízení (1000,- OV, 3000,- DiK, 5000,- VV ČJF) 
- komisi pro rozdělení dotace MŠMT – program IV  
- přechodné období v Registrační a přestupním řádu ČJF  
- zápis z Rady 4.1.2012 

 
 
Další jednání Rady ČJF se uskuteční ve středu 20.6.2012 od 14.00 hod. 
 
 
Zapsala: Lucie Spiwoková 
 
 
Přílohy: 

- Definitivní rozpočet ČJF pro rok 2012 
- Definitivní čerpání rozpočtu ČJF 2011  
- Disciplinární řád ČJF 
- Registrační a přestupní řád ČJF 
 

 
 


