
 
Přítomni: A. Pejos, I. Hrdličková, J. Kupka, J. Pour 

Omluveni: V. Bohdaský 

1. Plnění úkolů z minulé schůze 

Úkoly z minulé schůze splněny, trvá jen příprava delimitace majetku. 

2. Informace k delimitaci 

P. Pejos seznámil přítomné s návrhem delimitace od paní D. Denkové i 

s možným způsobem podepsání delimitačního protokolu. OV členové 

konstatovali, že k soupisu majetku VČO by se měl vyjádřit hospodář – 

Jaroslav Hupka, nikoliv sekretář. OV rozhodl, že bude trvat na zařazení 

zastřešení k boxům včetně plachty a stopek Nisa sport do delimitace. 

P. Pejos je pověřen OV k uzavření dohody s p. ing. Gotthardovou na Radě ČJF 

ve středu 28. 5. 2014, případně dohodnout společnou schůzi oblastních výborů 

VČO  a KHO. 

OV KHO opět rozhodl, že nepožaduje žádný drobný movitý majetek, 

navrhuje finanční vyrovnání. 

3. OM drezura + skoky  

OV na OM pony v Čánce 14. 6. 2014 zajistí medaile.  

Na OM dětí, juniorů, mladých jezdců a seniorů v drezuře + skoky zajistí OV 

medaile a věnuje celkovou finanční částku 10 000 Kč (  po 5 000Kč na D+S). 

Nominace rozhodčích na OM – skoky ve Svobodě n. Úpou – hl. rozhodčí: p. 

Hrdličková, rozhodčí: p. Hrdlička, p. Juhászová, p. Káva 

4. ZZVJ – Hořice 

Na ZZVJ v Hořicích se nedostavily dvě přihlášené (problém s nakládáním 

koně). 

Další ZZVJ budou v říjnu 2014, přený termín a místo bude upřesněno 

5. VV ČUS 4. 6. 2014 

P. Pejos obdržel pozvánku na VV ČUS. OV doporučil členství v krajském 

sdružení ČUS,  dle usnesení konference ČJF má na území Královéhradeckého 

kraje působnost KHO.  OV pověřil p. Pejose k jednání na VV ČUS podle výše 

uvedeného usnesení. 

6. Různé 

- OV pověřil p. Pejose k jednání na Radě: k rozpočtu– pokud bude návrh na 

zvýšení příspěvků - za KHO je návrh nezvyšovat příspěvky, hledat úspory 

v rozpočtech oblastí tak, aby byl zajištěn chod centrály. 

- A. Pejos, V. Bohdaský, J. Pour se přihlásí na zkoušky pro stylové rozhodčí  

 

 

Ve Svobodě nad Úpou dne 25. 5. 2014 

Zapsala Svatava Juhászová 

 

Zápis č. 4 ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 22. 5. 2014 



Příloha 1: Dopis odeslaný  OV KHO na ČJF 

Česká jezdecká federace 

Zátopkova 100/2 

Praha 6 

gen.  sekretář  

Lucie Spiwoková 

 

Královéhradecká oblast ČJF 

KHO OV 

Hradec Králové 

 

Věc:  Žádost o výklad usnesení Konference ze dne 14. 5. 2013 v Humpolci a stanov ČJF 

 

OV KHO žádá VV ČJF  o výklad stanov usnesení Konference ze dne 14. 5. 2013 v Humpolci 

odstavec 7.  

 

Naše stanovisko vychází z usnesení z konference v Humpolci 14. 5. 2013. Dle stanov ČJF je 

konference nejvyšším orgánem ČJF ( čl.9 stanov ČJF). Usnesení konference jsou závazná pro 

všechny orgány a členy ČJF. (čl. 9.7 stanov ČJF) 

Konference rozhodla o ustanovení nové Královéhradecké oblasti od 1. 1. 2014 s územní 

působností na území Královéhradeckého kraje a dále rozhodla o územní působnosti 

Východočeské oblasti na území Pardubického kraje. Nejvyšší orgán ČJF (konference ČJF, 

stanovy čl. 9. 1. a čl. 9. 2. 6) stanovil působnost těchto dvou oblastí od 1. 1. 2014.  

Kompetence těchto dvou oblastí byla vymezena dle stanov ČJF a usnesením konference 

v Humpolci 14. 5. 2013. Pro Královéhradeckou oblast ČJF Královéhradecký kraj a pro 

Východočeskou oblast ČJF Pardubický kraj. 

Je tedy zcela zřejmé, že Východočeská oblast nemá působnost v Královéhradeckém kraji, což 

potvrzuje čl. 17. 1. A čl. 17. 2. stanov ČJF, (i výklad zpracovatelů všeobecných pravidel 

z roku 2013)neměla by tedy v KHO organizovat žádné sportovní akce (mistrovství VČO, 

ZZVJ). Dle našeho zjištění chce pořádat v KHO 5 oblastních mistrovství v několika 

jezdeckých disciplínách a ZZVJ. /Ani jedna z akcí nebyla s OV KHO projednána. / Toto 

jednání OV VČO považujeme za porušení usnesení Konference  ČJF ze dne 14. 5. 2013 a 

stanov ČJF ve výše uvedeném textu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do kompetence jiné oblasti, žádáme o předběžné 

opatření zákazu pro OV VČO pořádat tyto akce v KHO do vyřešení výkladu stanov a 

usnesení Konference ze dne 14. 5. 2013. 

 

Projednáno a jednomyslně schváleno OV KHO dne 20. 3. 2014 

 

Za OV KHO předseda Alek Pejos  

 


