Zápis z mimořádného zasedání Rady ČJF dne 31.10.2012
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, 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: Dana Denková, Gabriela Křístková, Ing.Jan Metelka, JUDr.Kateřina Říhová, Ing. Milan
Theimer
Omluveni:
1. Rada projednala a schválila zápis z jednání 19.9.2012.
2. ing.Pecháček informoval o výsledku jednání s MZe o zpřísnění zápisu změny majitele koně
v ÚEK. MZe nakonec návrh ČJF neschválilo.
3. ing.Pecháček informoval o posunu termínu MČR-S sen.Y Ptýrov 2013 na 5.-7.7.2013.
4. D.Denková informovala o výzvě, kterou zaslala zpracovatelům výsledků, aby do 31.10.2012
zaslali své připomínky k programu Gallop. Bylo rozesláno přes 100 emailů, zpět přišly
odpovědi od cca 10% uživatelů. Bude zpracováno a předáno firmě ACE Desing. Velmi často se
ale jedná o otázky, které souvisí s neznalostí programů a v některých případech i pravidel.
Konstruktivní připomínky budou zapracované do aktualizace 2013.
5. D.Denková přednesla materiál schválený VV ČJF. Na základě návrhů manažerů komisí byl
definován způsob dočerpání zbývajících prostředků pro disicplíny. Prostředky je třeba vyčerpat
a vyúčtovat nejpozději do 28.11.2012. V příloze zápisu je seznam dle disciplín. Dále předložila
návrh na vyplacení mimořádného příspěvku pořadatelům MČR a MZ 2012. Schváleno Radou
ČJF – 100% hlasů.
6. D.Denková představila návrh na vytvoření programu, který napomůže a usnadní oblastním
sekretářům i účetní ČJF evidenci financí a dokladů. Program bude vypracován ing.Petrem
Koubou. Návrh smlouvy mezi ČJF a ing.Koubou byl vytvořen ve spolupráci s JUDr.Tomanem.
(Cena programu činí 102000,- Kč za 12 instalací, po dobu záručního roku do 31.12.2013 bude
servis prováděn zdarma, od 1.1.2014 bude servis hrazen ČJF ve výši 430,- Kč za hodinu +
cestovné). Schváleno Radou ČJF.
7. Antonín Terber představil návrh na zavedení identifikačních karet pro členy ČJF (schváleno
VV ČJF). Rada uložila A.Terberovi pokračovat v jednání o nabídce č.2 firmy Cardhouse, a dále
zahájit jednání s případnými sponzory o bonusech tak, aby náklady pro členy ČJF spojené
s pořízením karty byly minimální. Výsledky jednání budou předneseny na dalším jednání Rady.
8. Tabulka technických parametrů stavby parkuru je platná od 1.1.2013.
9. D.Denková informovala o zrušení soudního stání 24.9.2012 v Ostravě. H.Šalamonová se
z důvodu nemoci nedostavila k jednání.
10. ing.Pecháček informoval o poradě předsedů svazů (24.10.2012)

1. Rada schválila:
- zápis z Rady 19.9.2012
- návrh VV ČJF a manažerů na způsob využití nevyčerpaných prostředků
- návrh D.Denkové na nákup software k evidenci fin.prostředků
- vstup do jednání s firmou Cardhouse o pořízení ident.karet

Zapsala: Lucie Spiwoková

