Zápis z 26. jednání OV ČJF Praha dne 22. května 2018
Přítomni: Miloslav Vítek, Ing. Cyril Neumann, Ing. Martin Hladík, Ing. Renata Habásková
Omluveni: Ing. Eva Pařenicová
Hosté: Irena Hůlková – sekretář oblasti
Jednání zahájeno v 19:00 hodin
Program schůze:
- Rozhodnutí o dodatečném přidělení financí pro paradrezurní jezdce na MČR 2017
- Příspěvek za umístění na OM Prahy v drezuře - Přední Kopanina
- Příspěvek za umístění na OM Prahy ve skocích – Čísovice
- Volba sboru stavitele parkuru a rozhodčích na OM
- Příspěvek za umístění OM Prahy v paravoltiži
- Vedoucí ekip na MČR
- Objednávka oblastních triček a deček pod sedlo na MČR
- Příspěvky na veterináře závodů v oblasti Praha
- Příspěvek na pořádání závodů v oblasti Praha
- Stěhování kanceláře k 3.7.2018
- Vyúčtování akcí oblasti
- Návrh na financování „živých výsledků“ ze závodů ČJF
- Rozdělení dotační kapitoly – PARA z MHMP
1. OV projednal a schválil dodatečnou odměnu pro jezdce oblasti Praha v disciplíně
paradrezura, kteří se účastnili MČR 2017 a to i přes to, že nejsou oficiální výsledky uvedeny
zajistí sekretář
na www.jezdectvi.org. Částka 1.000,- na jezdce
2. OV schválil finanční odměny pro umístěné na OM Prahy v drezuře – do výše 30.000,- Kč pro
všechny kategorie (včetně pony)
faktura z TJJ Přední Kopanina
3. OV schválil finanční odměny pro umístěné na OM Prahy ve skocích – do výše 100.000,- Kč pro
všechny kategorie (včetně pony)
zálohová faktura BB Horse Čísovice
4. Schválení stavitele parkuru pro OM Prahy – Ladislav Vachutka, sbor rozhodčích – pouze
z rozhodčích oblasti Praha, schválení skladby soutěží. s pořadatelem zajistí sekretář
5. OV schválil finanční odměny pro umístěné na OM Prahy v paravoltiži – do výše 30.000,- Kč
pro všechny kategorie
vyúčtování a odeslání zajistí sekretář.
6. Vedoucí ekip na MČR: skoky děti – Vítek, drezura – Habásková, skoky senioři – Pařenicová,
pony – Hoffmeisterová/Rosická, všestrannost – ze členů ekipy. U všech vedoucích ekip je
nutností znalost pravidel dané disciplíny.
7. Objednávka repre oblasti pro účastníky MČR.
Schválen: nákup tmavomodrých oblastních triček, dečky pod sedlo s logem oblasti, sponzora
a znakem ČJF.
zajistí sekretář
Objednávka propagačních repre oblasti na OM Prahy ve všech kategoriích: deky pro vítěze
kategorií, poháry a medaile 1. – 3. místo, floty umístěné 1. – 10. místo.
zajistí sekretář
8. OM Prahy ve všestrannosti – OV ČJF Praha se domluvil na spolupráci s DS Pardubice
o termínu konání OM Prahy v souběhu se závody na dostihovém závodišti Pardubice v září
2018. STP, rozpis a spolupráce s pořadatelem zajistí Petr Veselovský.
9. Příspěvek na veterinární zajištění závodů v oblasti Praha – do výše 1.500,- Kč na den.
Podmínkou do 100 startů na den – podmínky stanovené OPP 2018.

10. Příspěvek za pořádání OM Prahy – 1 den/6.000,- Kč. Ostatní odměny za závody budou
navrženy a předloženy až po schválení konečného rozpočtu ČJF a tím i výše finančních
prostředků pro oblasti.
11. Stěhování kanceláře v Praze na Strahově bude 3.7.2018 – kancelář zrušena pro vysoké
finanční náklady. Budova je v majetku HMP a výše měsíčních nákladů, po doúčtování energií
a služeb ze strany Liga servis s.r.o. dosahuje částky 8.000,- Kč. V Praze na Strahově bude
zachována pouze dosílací adresa na recepci ČUS. Nová kancelář bude umístěna v soukromé
nemovitosti za výhodnějších finančních podmínek.
12. Celková kontrola akcí v oblasti Praha a jejich vyúčtování bude provedeno až za přítomnosti
ekonomky oblasti E. Pařenicové.
13. Z důvodů časové tísně je pověřena I. Hůlková kontrolou a schvalováním rozpisů skokových
závodů. OV upřednostňuje, po domluvě s pořadatelem, obsazování rozhodčích z oblasti
Praha.
14. OV ČJF schválil rozdělení dotace z MHMP – na parajezdce pro členy oblasti Praha. Smlouvu
vypracuje M. Hladík a po podpisech za ČJF a subjekt budou částky odeslány na účet subjektů.
Subjekt
TJ Orion Praha
JK Trojan
JK Ronex
JK Počin v Ráji
Stáj Montrea

Dotace celkem

Paradrezura

Paravoltiž Celkem
8
10
2
2
4
4
7
7
1
1
24
2

Dotace
125 000
25 000
50 000
87 500
12 500

300 000

15. Diskuse:
V rámci diskuse o podpoře pořadatelů závodů OV projednal problematiku absence on-line
výsledů z většiny závodů pořádaných pod hlavičkou ČJF. Z materiálu předloženého radě ČJF
na konci roku 2017 vyplývá, že jde o projekt v rozsahu 36 hodin práce programátora, tedy
pořadatele, soutěžící i jezdeckou veřejnost od této funkcionality dělí necelý týden práce, při
aktuální sazbě necelých 33 tisíc včetně DPH. Potřebná technologie na straně systému Gallop
i JIS je od léta roku 2017 hotová, čeká se jen na vytvoření webové stránky, která výsledky
přehledně zobrazí. Vzhledem k tomu, že OV oblasti Praha ČJF on-line výsledky ze závodů
považuje za typickou ukázku výhod spolkového sdružování subjektů a jejich členů, kdy
společně mohou dosáhnout cílů, které jsou pro jednotlivé subjekty nemyslitelné, schválil
následující usnesení:
Oblastní výbor oblasti Praha ČJF ukládá generálnímu sekretáři ČJF, aby v nejbližším
možném termínu zajistil u dodavatele systému JIS realizaci položky číslo 21224 „Výsledky –
Živé výsledky do JISu“ dle materiálu předloženého členům rady ČJF a obratem zástupci
oblasti Praha ČJF sdělil předpokládaný termín dokončení. OV oblasti Praha ČJF rozhodl
o financování tohoto projektu ve výši do 50 tisíc Kč z nevyužitých příjmů minulých let
(někdy též nazývaných jako „rezerva oblasti Praha“) a zveřejnění této skutečnosti tím, že
na stránce s on-line výsledky bude vhodně umístěna informace „On-line výsledky vám
přináší oblast Praha ČJF“. Konečný design této veřejné stránky bude OV oblasti Praha ČJF
jako objednateli předložen ke schválení.
Zapsala: Irena Hůlková

