Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s. dne 30.03.2011
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Vít Čmolík (za KV oblast), Václav Drbal, Ing.Lenka Gotthardová, Ing.Jiří Mayer,
Ing. Jaroslav Pecháček, Antonín Pittner, MUDr.Zuzana Procházková, Mgr. Jaroslav Sedláček,
Lucie Spiwoková, Ing.Zdeněk Studenec, Ing.Radovan Šalek, Josef Trojanec
Hosté: Ing. Jan Metelka, Ing.Antonie Pellarová, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan Theimer,
JUDr.Petr Toman
Omluveni: Ing.Jan Šíma

1. Rada projednala a schválila zápis ze svého posledního zasedání 15.12.2010.
2. JUDr.Toman představil návrh nového znění Stanov ČJF, o.s. Ke každému bodu, ve kterém jsou
oproti stávajícím Stanovám změny, podal podrobné vysvětlení s odůvodněním, proč je změna
navržena. Rada doporučila předložit je po dohodnutých úpravách ke schválení Konferenci ČJF.
3. JUDr.Toman vysvětlil legislativní postupy v případě, že by se oblasti rozhodly pro získání právní
subjektivity. Karlovarská oblast již zaregistrovala své Stanovy, nicméně došlo k pochybení
v postupu. Struktura ČJF, o.s. zůstává prozatím nezměněna.
4. Ing.Šretr předložil Radě definitivní čerpání rozpočtu 2010 s písemným komentářem a zodpověděl
Radě dotazy. Rada schválila konečné čerpání rozpočtu 2010.
5. Ing.Šretr předložil Radě návrh rozpočtu na rok 2011 s písemným komentářem. V.Drbal navrhl
zvážit přerozdělení financí na mládež (SCM a TM). Možnost přerozdělení bude řešena až pro rok
2012, pakliže dotace od MŠMT pro rok 2012 zůstane nesnížena. Rada schválila definitivní
rozpočet 2011.
6. Předseda Severomoravské oblasti ing.Šalek potvrdil, že si je nový OV SMO vědom dluhu oblasti
vůči centrále ČJF za roky 2007 a 2010 za neodvedený podíl z příjmů oblasti za licence, který náleží
centrální ČJF.
7. Ing.Šretr předložil za VV ČJF Radě návrh na změnu v systému placení licenčních – členských
poplatků. Bude projednáno Radou na jejím dalším zasedání.
8. Rada projednala otevřený dopis Dr.Cinerové, J.Sklenaříkové a L.Kloudy k chybějícímu logu Czech
Team na WEG 2010 a krácení odměny udělené v prosinci 2010 čtyřem členům výpravy. Rada se
ztotožňuje se stanoviskem VV ČJF, jelikož se jedná o porušení reprezentačního řádu. (viz. zápis
z VV 16.2.2011 – voltiž, bod 2)
9. ing.Pecháček informoval o lednovém jednání s ing.Ponikelským – ředitelem ČT4 Sport a o
podmínkách ČT4 pro získání vysílacího času.
10. Český olympijský výbor zaslal všem letním olympijským svazům dotazníky a informace k další
vlně žádostí o dotaci v rámci projektu Olympijské solidarity. Jedná se o finanční podporu
sportovců, kteří plní kvalifikace na OH 2012. ČOV bude preferovat sportovce do 23let, ale přesto
byl materiál zaslán manažerům olympijských disciplín k výběru vhodných adeptů a žádosti budou
odeslány na ČOV.
11. ing.Pecháček informoval o nabídce firmy About Net. Nabídka se týká systému online přihlašování
národních závodů. Systém, technické a finanční podmínky jsou předmětem dalšího jednání.
12. Rada obdržela seznamy delegátů jednotlivých oblastí na celostátní Konferenci 2011 a seznamy
navrhovaných kandidátů do VV, DiK a DoK. Na základě připomínek členů Rady byly provedeny
drobné opravy. (viz.příloha)
13. L.Spiwoková informovala o změnách v kalendáři mezinárodních závodů 2011.
- FEI po schválení odvolala CDIJ Brno, kvůli kolizi s CDIOJ Hagen.
Definitivně se bude konat CDI-W a CDIY Brno.
- CSICh-B Zduchovice (28.4.-1.5.) bylo změněno na CSICh-A
- Dodatečně byly do kalendáře FEI zařazeny závody CSIJY-B při CSI1* Hradec
Králové
14. Ing.Balaštík upozorňuje na důsledné dodržování neprodlužování licencí dlužníkům. Bude
zkontrolováno sekretariátem. Jedná se o nezaplacené faktury např.za knihy, FEI pasy, FEI
registrace atd.

15. Rada schválila:
Čerpání rozpočtu 2010
Definitivní rozpočet na rok 2011
Změny v kalendáři mezinárodních závodů 2011
16. Rada vzala na vědomí:
Návrh nových Stanov ČJF, o.s.
Seznam delegátů na celostátní Konferenci ČJF a seznam kandidátů do VV, DiK a DoK ČJF
Zapsala: Lucie Spiwoková
Přílohy:

-

Definitivní rozpočet 2011
Čerpání rozpočtu 2010
Tabulka - delegáti na Konferenci
Tabulka - navržení kandidáti do VV, DiK a DoK ČJF
Tabulka MZ a MČR 2011

