Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 28. 5. 2014
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Ing.Jiří Mayer, Ing. Jaroslav Pecháček, Alekos Pejos,
Antonín Pittner, MUDr.Zuzana Procházková, Mgr.Jaroslav Sedláček, Jiří Skřivan (v.z. oblast
F), Lucie Spiwoková, ing.Zdeněk Studenec, ing.Radovan Šalek, ing.Jan Šíma, Josef Trojanec
Hosté: Dana Denková, Ing.Jan Metelka, JUDr.Kateřina Říhová, Ing. Milan Theimer
Omluveni: Ing.Lenka Gotthardová, JUDr.Petr Toman
1. Rada projednala a schválila zápis z jednání 3. 12. 2013.
2. Josef Malinovský představil Radě projekt centrálního webu ČJF a aplikace online
přihlašování na závody. Základní myšlenkou centrálního webu je změna zastaralého typu
současného webu, nejednotnost dalších webů (oblastí a disciplín), kopírování stejných
informací apod. V neposlední řadě umožní redakční systém správu všech segmentů přímo,
dojde k úspoře na správě webu a na poplatcích za domény, web hosting atd. J.Malinovský
žádá oblasti, aby dodaly kontakty (telefony a maily) na správce jejich webů. Dalším
krokem je vznik aplikace k centrálnímu online přihlašování, které je již delší dobu
skloňováno ze strany mnoha pořadatelů. V současné době pořadatelé řeší přihlášky buď
emaily, nebo telefonicky, v lepším případě vlastní aplikací k online přihlašování. Dojde ke
sjednocení. Systém bude obsahovat kontrolu čísel licencí, stažení dat do Gallopu (odpadne
zadávání dvojic ručně), možnost uzamknout přihlášky při vysokém počty účastníků,
naopak odemknout (volba pořadatele). Zkušební demoverze byla předána pořadatelům
v Ptýrově a Martinicích. D.Denková informovala o nákladech na tyto projekty (64.000,bez DPH online systém přihlašování, 65.000,- bez DPH nový web). Členové Rady
položili několik dotazů k systému – zejména na funkce z pohledu pořadatele.
3. Ing.Pecháček – přednesl Radě zprávy z jednání VV, která proběhla v mezidobí.
4. Ing.Šíma vznesl dotaz, zda bude vyvozena osobní zodpovědnost za situaci, která nastala
ve skokovém sportu odstoupením manažera skokové komise. Resp. změnou manažera a
skokové komise v roce 2013. V.Drbal se domnívá, že je to zodpovědností zejména
viceprezidenta pro sport ing.Theimera. ing.Theimer reagoval, že viceprezident pro sport
má na starost všechny disciplíny a že při voleb.konferenci 2011 deklaroval, že se bude
věnovat hlavně menšinovým disciplínám.
5. MUDr.Procházková navrhuje za oblast E, aby stylový rozhodčí byl přejmenován na
stylového komisaře a mohl se jím stát i zkušený jezdec nebo trenér.
6. MUDr.Procházková reagovala na vypsání VŘ na pozici GS. Požaduje prodloužení
termínu k zasílání CV déle, než do 20.5. Schváleno Radou – termín do 10.6. Hlasování:
PRO: ing.Balaštík, V.Drbal, Mgr.Sedláček, ing.Mayer, A.Pittner, MUDr.Procházková,
J.Skřivan, J.Trojanec, ing.Šíma, A.Pejos, ing.Studenec, PROTI: ing.Pecháček, ing.Šalek,
L.Spiwoková, ZDRŽEL: 0. Dále navrhla, aby byl u VŘ přítomen zástupce Rady –
Mgr.Sedláček. PRO: 100% členů Rady.
7. Ing.Pecháček představil předsedu Královehradecké oblasti (oblast R) a člena Rady ČJF
A.Pejose. D.Denková vypracovala ve spolupráci s JUDr.Tomanem návrh klíče na

delimitaci majetku mezi oblastí R a F. A.Pejos informoval o plánované schůzce obou OV,
aby následná delimitace již probíhala ve shodě. D.Denková předala oběma oblastem návrh
na znění delimitačního protokolu. Obě oblasti již musí najít pouze vzájemný kompromis
při fyzickém rozdělení drobného hmotného majetku. D.Denková žádá obě oblasti, aby
vzájemná dohoda byla uzavřena v co nejkratší možné době a delimitace tak mohla být
ukončena.
8. Jednací a volební řád konference oblasti a Stanovy ČJF: Členové Rady obdrželi
elektronicky i tiskem návrh Jednacího a volebního řádu konference oblasti. Dle časového
harmonogramu je třeba projednat návrh v OV a dodat připomínky do 15.8.2014. Na
pravidelném zasedání v září bude projednán a schválen. Dále do 30.8.2014 obdrží členové
Rady návrh na změnu Stanov ČJF (v souvislosti s novým obč.zákoníkem). Termín
k projednání v OV a připomínkování je 15.11.2014. Návrh Stanov ČJF bude zveřejněn na
jaře 2015, tak aby do Konference (která schvaluje Stanovy) mohl být připomínkován i ze
strany řadových členů ČJF.
9. D.Denková informovala o rozhodnutích MŠMT ve věci přidělených dotací 2014. Na
dotační titul Program V. Organizace sportu ČJF obdržela ČJF částku pouze 4 845 tis. Kč,
což znamená, že byl tento program oproti roku 2013 ponížen cca o 4 210 tis. resp. 2 366
tis. Kč. MŠMT na svých webových stránkách deklaruje částku o cca 1874 tis. vyšší než
bylo v doručeném rozhodnutí uvedeno. Na telefonický dotaz bylo ministerským
pracovníkem sděleno, že zbývající výše dotace bude v případě uvolnění prostředků ze
státního rozpočtu poukázána ve dvou splátkách, na které bude vždy vydáno nové
rozhodnutí. V případě neuvolnění financí ze státního rozpočtu je částka 4 845 tis.Kč
částkou konečnou. Ostatní dotační tituly byly pro rok 2014 cca ve stejných výších jako
v roce loňském. Dotace II (SCM a talent.mládež) zůstal stejný a dělen bude stejným
klíčem mezi SCM a oblasti jako v roce 2013 – tedy poměrně dle počtu členů oblasti do
18let věku (včetně).
10. V návaznosti na rozhodnutí MŠMT o dotacích 2014 byla upravena výdajová strana
provizorního rozpočtu 2014. Dále D.Denková předložila def.čerpání rozpočtu 2013.
Provizorní rozpočet 2014 a čerpání rozpočtu 2013 - schváleno Radou ČJF. PRO:
ing.Balaštík, Mgr.Sedláček, A.Pejos, A.Pittner, J.Skřivan, J.Trojanec, ing.Šalek, ing.Šíma,
ing.Studenec, ing.Pecháček, L.Spiwoková, PROTI: 0 ZDRŽEL: V.Drbal, ing.Mayer,
MUDr.Procházková
11. D.Denková přednesla informace k účetní závěrce a daňovému přiznání 2013. Rada
schválila uč.uzávěrku svými podpisy. V.Drbal vznesl dotaz, jak je možné, že KRK se
sešla naposledy na podzim 2013. D.Denková: KRK je (a musí být) nezávislý orgán,
kterému VV nemůže určovat, kdy se má scházet a jak má pracovat.
12. Rada ČJF schválila svými podpisy Výroční zprávu za rok 2013, která je nedílnou součástí
agendy k dotacím MŠMT.
13. A.Pejos vznesl dotaz ke kauze HŠ. D.Denková vysvětlila, jak je celá věc vedena účetně a
také poskytla informace k vývoji celé kauzy.
14. WEG 2014 Normandie: Rada obdržela rozpočet na výjezd do Normandie. V.Drbal vznesl
dotaz, proč nebyl rozpočet schvalován Radou, když se jedná o částku cca 3.000.000,- Kč.,

s tím, že na WEG Aachen 2006 byly fin.možnosti mnohem omezenější. D.Denková
informovala, že rozpočet byl počítán velmi hrubě v době, kdy neexistovaly informace o
vstupních poplatcích, akreditacích. Počty jezdců byly záměrně nadsazovány, než bude
reálná účast, jelikož se v daný moment nedalo nic propočítat přesněji. Navíc se jedná o
vrcholnou prestižní akci úrovně OH a pokud to momentální situace dovoluje, je v zájmu
ČJF akci podpořit co nejvíce. Ing.Balaštík vznesl dotaz na seznamy jmen uvedených
v rozpočtu. I v tomto případě se jedná o orientační věc – rozpočet byl sestaven v lednu
2014. V květnu 2014 je situace jiná a seznamy případných účastníků jsou mnohem
konkrétnější.
15. Ing.Balaštík poukázal na nedodržování kodexu oblékání pro rozhodčí. Často na nevhodné
chování rozhodčích na závodech, požívání alkoholu apod. MUDr.Procházková reaguje, že
sjednat pořádek si musí vždy daná oblast a takové rozhodčí případně nedelegovat.
16. ing.Theimer – za skokovou komisi (jako pověřený dočasným vedením SK) navrhl
spoluúčast SK na nákladech na jednoho ze dvou stylového rozhodčího – dle pravidel musí
rozhodovat dva. SK by pořadateli poskytla částku 2000,- Kč na jednoho styl.rozhodčího
(bez cestovného), druhého styl.rozhodčího by hradila oblast. ing.Šíma, V.Drbal: smysl
mají soutěže na styl při Junior Cupu (ČSP). Stylové soutěže na nejnižších stupních se ruší,
není zájem ze strany jezdců a pořadatelů, přičemž na nejnižší úrovni by se právě měly
styl.soutěže jezdit. Jinak projekt postupně zanikne. JUDr.Říhová bude názory členů Rady
na stylový šampionát reflektovat.
17. J.Skřivan vznesl dotaz, zda by VV ČJF mohl přehodnotit rozhodnutí finančně nepodpořit
Junior Cup 2014. VV ČJF tuto otázku projedná na zasedání 18.6.2014.
18. Ing.Pecháček upozornil, že se množí případy, kde členové ČJF, majitelé koní
apod.komunikují přímo s FEI, což často vytváří nepříjemné situace v komunikaci.
Komunikace s FEI má probíhat vždy prostřednictvím sekretariátu ČJF.
19. MUDr.Procházková vznesla dotaz na výklad pravidel – povinné používání vest do 17 let.
Po diskuzi s členy Rady VV rozhodl, že na svém příštím jednání celou věc znovu
zhodnotí a rozhodne, zda bude výklad upraven tak, aby odpovídal ročníku narození (jako
je tomu u věk.kategorií jezdců, nebo u koní, tedy nikoliv do data narození).
Rada schválila:
-

Zápis z jednání Rady ČJF – 3.12.2013

-

Provizorní rozpočet ČJF 2014

-

Definitivní čerpání rozpočtu ČJF 2013

-

Účetní uzávěrku ČJF 2013

-

Výroční zprávu ČJF 2013

Zapsala: Lucie Spiwoková

