Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 17. 10.2018
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Ing. Markéta Kvapilová, Ing. Jiří Mayer, Antonín
Pittner, Ing. Olga Plachá, MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Lenka Sekaninová, Ing.
Klára Šalková, Ing. Jan Šíma, Miloslav Vítek
Hosté: Martin Blažek, Ing. Pavlína Bůžková, Marek Holub, Jaroslav Hupka, Bohumil Rejnek,
Mgr. Karin Divišová, Ing Jaroslav Kunzl

Omluveni: Alekos Pejos, Ing. Zdeněk Studenec

9:40 prezidentka ČJF Ing Plachá (OP) zahájila jednání Rady.
1. Doplnění programu jednání o následující body:
- Informace o čerpání rozpočtu jednotlivých disciplín
Hlasování: 11/0/0
- Návrh dílčí úpravy Jednacího a volebního řádu konference oblasti
Hlasování: 11/0/0
2. Schválení programu jednání
Návrh schválen
Hlasování: 11/0/0

3. OP seznámila Radu s výsledky čerpání rozpočtu 2017 a výpočtu rezerv
oblastí k 31.12.2017. K tomuto bodu byly rozeslány podklady v předstihu. Po
vysvětlení dílčích připomínek Rada bere na vědomí předloženou informaci o
čerpání rozpočtu roku 2017, odsouhlasuje výpočet rezerv jednotlivých oblastí
k 31.12.2017 , další prověřování se bude týkat oblastí Jihomoravské, Praha,
Středočeské, Východočeské.
Hlasování: 11/0/0
4. Na základě informace (včetně jednotlivých disciplín) o průběžném čerpání
rozpočtu roku 2018. Rada ČJF schvaluje navýšení zdrojů rozpočtů oblastí
v celkové výši 1.285.000 Kč. Rozdělení dotace jednotlivým oblastem schvaluje
ve výši 25% podílu na licenčních poplatcích na rok 2018.
Navýšení bude kryto přesunem z položky 18/1 Provoz (osobní náklady)
v částce 650 tis Kč, 18/4 Talenty v částce 635 tis Kč.
Rada současně určuje závazné čerpání min 50% navýšené částky na kap.III
OPP.
Hlasování: 11/0/0

5. Rada ČJF schvaluje změnu textace článku III/odst.3 Jednacího a volebního
řádu konference oblasti s cílem dosažení transparentnějšího průběhu
konferencí oblast.
Schválená textace:
Členský subjekt (právnická osoba nebo fyzická osoba , která provozuje živnost související
s jezdectvím) vykonává svá členská práva na Konferenci oblasti ČJF buď osobně nebo
prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce, který je členem
ČJF prostřednictvím daného subjektu (viz čl. III./8 Registračního a přestupního řádu).
Zástupce předloží písemnou plnou moc podepsanou statutárním orgánem subjektu.
Hlasování: 11/0/0
6. Rada ČJF na návrh VV schvaluje klíč na stanovení počtu delegátů na volební
Konferenci ČJF na jaře 2019 – „ na každých započatých 250 členů jeden
delegát“.
Za rozhodné datum je stanoveno 30 .9. 2018.
Termín Konference ČJF je plánován v období: 20.3. – 10.4.2019

Diskuze, různé:
a/ GS informoval o termínu Galavečer ČJF dne 26.ledna 2019 včetně využití
jako prezentace pro významné partnery z jednotlivých oblastí
b/ Ing . Balaštík
- pozval na společenský večer Zlínské oblasti dne 17.11. v Hulíně
- upozornil na prohlubující se vazbu dotačních titulů na regiony a s tím
související podmíněnost sídla příjemce v místě. Doporučuje se zabývat
úpravou Stanov a zakomponování „pobočných spolků“.
c/ p. Drbal
- připojuje se k názoru Ing. Balaštíka ve věci „ právní subjektivity“ oblastí
- za závažnou považuje zhoršující situaci v dodržování pravidel, tvorby
kalendáře, změny funkcionářů bez ohlášení, rušení závodů …..
- vznesl dotaz proč se nezúčastnil český zástupce Olympiády mládeže
v Argentině
( k tomuto bodu se připojil i pan Vítek. Pan Rejnek spolu s GS zašlou
informaci o kvalifikačních podmínkách účasti ).
d/ Ing. Kvapilová
- připojuje se k připomínkám p. Drbala ve věci negativních jevů kolem
kalendáře , rušení závodů.

e/ MUDr. Procházková
- k výše uvedenému doplňuje dotaz na právní rámec, zodpovědnost OV při
neschválení konkrétního závodu v kalendáři
Vzhledem k řadě námětů, jak postupovat dále v oblasti koordinace závodů ( např.
zavedení poplatků, kategorizace závodů,…) se členové Rady dohodli, že náměty a
připomínky budou adresovat na p. Blažka k sumarizaci podkladu pro příští zasedání
Rady.
f/ Ing. Plachá informoval o vývoji v kauze „Šalamonová“, kde bylo KS Ostrava
zamítnuto odvolání. ČJF uplatňuje náhradu soudem přiznané škody ve výši 1,711
mil, ve věci zbývající námi nárokované škody (cca 400 tis. Kč) jsme byli odkázáni na
občansko-právní řešení. Členové Rady budou požádáni o posouzení postupu dalších
kroků v této dílčí záležitosti.
e/ Ing. Plachá vyjádřila poděkování Mgr. Hanušové o za aktivity při
zorganizování KMK v letošním roce.
Na závěr (13:10) poděkovala Ing. Plachá za účast. Do konce roku je plánováno
jedno zasedání Rady (přelom 11-12/2018).

Zapsal: J.Kunzl

