Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s. dne 28. 5. 2008
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Jiří Černý, Pavel Hudeček, Ing. František Lomský, Ing. Miloslav Mentlík,
Ing. Václav Nágr, Nachtigal Rudolf, MVDr. Jiří Oulický, Ing. Jaroslav Pecháček, MUDr.
Zuzana Procházková, Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Jan Schwarz
Hosté: Ing. Antonie Pellarová, Jiří Skřivan, Ing. Vladimír Šretr
Omluveni: Václav Drbal, Josef Trojanec
1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady konaného dne 20. 2. 2008: bez připomínek.
2. Ing. Pecháček informoval o dohodě uzavřené mezi ČJF, o.s. a VeraTM. Rada dohodu
projednala v diskusi. Znění dohody obdrželi členové VV a Rady. Na jejím základě obdrží
ČJF, o.s. 100 000 Kč do MČR S Ostrava a 50 000 Kč za vyhlášení seriálu Česká
parkurová extraliga, který pořádá Dostihový spolek, a.s.
3. Ing. Pecháček informoval o situaci s úpravou povrchu na TJ Žižka Praha v souvislosti
s ME J/Y. Úprava povrchu proběhla na konci dubna, dne 10. 6. přijede na kontrolní
návštěvu TD R. Jansen.
4. Ing. Pecháček informoval o situaci s finále SP CEL 2009, které proběhne ve Varšavě.
5. Rada schválila definitivní čerpání rozpočtu 2007 – bez připomínek.
6. Ing. Šretr informoval o návrhu definitivního rozpočtu 2008, Rada návrh projednala
v diskusi.
7. Rada potvrdila současné znění registračního řádu, kdy povinnost prodloužit registraci
v průběhu registračního období mají pouze subjekty. Jezdci, funkcionáři a koně mohou
mít prodlouženou registraci kdykoli v průběhu roku za základní sazbu.
8. Rada projednala postup u neplatičů sankcí – budou opakovaně obesláni výzvou k platbě.
9. Ing. Pecháček informoval členy Rady o:
- přidělení skokového finále KMK do Opavy v termínu 6.-7.9.2008.
- pasportizaci jezdeckých škol
- situaci s podáním žádosti o pořádání MS v Kladrubech n. L. 2013
- nutnosti podat žádosti o pořádání MČR a MZ 2009 do 15.8.2008
- možnosti J. Hatly zúčastnit se OH 2008
- schválených cenách do MČR 2008
10. Diskuse:
- Ing. Šretr vybídl členy Rady s výhledem na konferenci ČJF, o.s. v roce 2009, aby
zvážili možnost zvýšení členských poplatků ČJF, o.s., které by nahradilo výpadek ve
financování ze strany Sazky, a.s. Pokud by bylo na příští konferenci zvýšení členských
poplatků schváleno, bylo by možné zrušit nebo významně omezit současný sazebník
poplatků platný od 1. 1. 2008.
- MUDr. Procházková doporučila, aby pořadatelé využívali při pořádání závodů služeb
tzv. zdravotnických záchranářů, kteří jsou plně kvalifikovaní pro poskytnutí první
pomoci. Zdravotničtí záchranáři jsou absolventy vyšších zdravotních škol na úrovni
bakaláře.
- MUDr. Procházková vznesla technické připomínky k pořádání konference ČJF, o.s.
2009 (ozvučení).
- Rada projednala způsob financování parajezdectví. V roce 2008 FEI přispěla na
financování parajezdectví částkou 81 000 Kč, jiné prostředky z rozpočtu ČJF, o.s.
poskytnuty nebudou.
11. Rada schválila:
- definitivní rozpočet 2008 vč. změn navržených oproti rozpočtovému provizoriu,
zejména převedení částky 200 000 Kč na talentovanou mládež do rezervy na přípravu
juniorských reprezentací na mezinárodní mistrovství. Prostředky, které nebudou
vyčerpány pro tento účel, budou převedeny do 31. 8. 2008 oblastem.
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výklad Všeob. pravidel, příl. SV 2: Dohoda s federacemi SVK, POL, HUN, AUT. Na
národních závodech mohou koně a jezdci registrovaní u vyjmenovaných federací
startovat na cizí licenci pouze jako dvojice. Čili licenci příslušné FN musí mít při
konkrétním startu jezdec i kůň. (Např. jezdec i kůň musí mít licenci SVK FN, nelze aby
startoval jezdec s licencí CZE FN na koni s licencí SVK FN.). Při trvalém dovozu koně
do ČR je nutné tohoto zaregistrovat na ÚE ve Slatiňanech (do 28 dní od dovozu) a dále
ho registrovat na ČJF, o.s. za účelem vystavení licence.
možnost členství ČSP jakožto mimořádného člena ČJF, o.s. Dle stanov čl. IV.2.1. je
podmínkou podání žádosti Radě a doporučení K(O)V ČJF, o.s.

Zapsal: Ing. F. Lomský, 28. 5. 2008

Příloha: Schválený rozpočet 2008
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