
 

 Zápis z konference Královéhradecké oblasti dne 9. 2. 2019 v Černožicích 

 zahájení konference: 14:05 

 přítomno: 18 delegátů (tj. 40,91%) 

 hosté: Marek Holub, ing. Richard Benýšek,  Bohumil Rejnek 
 

Program Konference Královéhradecké oblasti ČJF  

1. Zahájení 

2. Schválení pracovního předsednictva 

3. Schválení programu Konference Královéhradecké oblasti ČJF 

4. Volba mandátové a volební komise 

5. Volba návrhové komise 

6. Zpráva mandátové komise 

7. Zpráva o činnosti Královéhradecké oblasti 

8. Volba předsedy Královéhradecké oblasti 

9. Volba členů oblastního výboru 

10. Plán činnosti na rok 2019 

11. Návrh rozpočtu na rok 2019 

12. Diskuze 

13. Usnesení 

14. Závěr 
 

1. Zahájení  

Pan Pejos přivítal přítomné delegáty na ustavující konferenci Královéhradecké oblasti, 
zkonstatoval, že na konferenci je přítomno 18 delegátů, což není nadpoloviční většina, zahájení 

konference odložil o 30 minut.  

2. Schválení pracovního předsednictva 

 Stávající oblastní výbor navrhl pracovní předsednictvo ve složení: Alek Pejos, Jaromír Pour, 

Václav Bohdaský. Zvoleno 16 hlasy, 2 se zdrželi  

3. Schválení programu Konference Královéhradecké oblasti ČJF 
Pan Pejos seznámil přítomné s programem konference, navržený program byl schválen 18 hlasy.  

4. Volba mandátové a volební komise  

 Do komise mandátové byli navrženi tito delegáti: Dana Stránská, Soňa Zolmanová, Žaneta 
Pfefrová, schváleni 15 hlasy, 3 se zdrželi, do komise volební byli navrženi tito delegáti: Svatava 

Juhászová, Ila Hrdličková, Šárka Dědinová, schváleni 17 hlasy, 1 se zdrželi. 

5. Volba návrhové komise  

Do komise návrhové byli navrženi: Kateřina Pechová, Petr Ticháček, Jaroslav Malý, schváleni 
15 hlasy, 3 se zdrželi. 

 



 

6. Zpráva mandátové  

Kontrolou prezenční listiny mandátová a volební komise zjistila, že na konference se zúčastnilo 
18 delegátů, (40,91%)  

7. Zpráva o činnosti Královéhradecké oblasti za rok 2017 – 2018, zpráva o rozpočtu za rok 

2018 

 P. A. Pejos přednesl zprávu o činnosti Královéhradecké oblasti ČJF za rok 2017 – 2018, 
sportovní výsledky za toto období.  

S. Juhászová seznámila s čerpáním rozpočtu za rok 2018.  

8. Volba předsedy Královéhradecké oblasti 

S. Juhászová seznámila s návrhy na předsedu OV KHO, návrh ze SS Iris Žacléř – pan Alek Pejos. 
O slovo se přihlásil p. Ticháček, požádal stávající členy OV, aby přednesli konkrétní informace o 

své dosavadní činnosti v OV. Dále navrhl, aby za členy OV bylo zvoleno alespoň několik 

mladších členů KHO. Vzhledem k tomu, že před konferencí přišly návrhy na stejné složení OV 
KHO, vybídl pan A. Pejos přítomné, aby navrhli kandidáty mladší. Pan Šmatolán zkonstatoval, že 

aktivní jezdci se do funkcí příliš nehrnou. Pan P.Ticháček podotkl, že na konferenci není přítomna 

ani polovina zástupců subjektů, pan R. Benýšek  dodal, že na konferencích, kterých se zúčastnil 
nebylo tak vysoké zastoupení. Pan V. Bohdaský vyzval znovu přítomné delegáty, aby se přihlásili 

k práci v novém OV KHO, nikdo na tuto výzvu nereagoval. P A. Pejos vyzval delegáty, aby na 

jakékoliv zasedání přijeli, využili možnosti podílet se na práci OV KHO. Pan V. Šmatolán 
vyjádřil názor, že kdokoliv mohla podat návrh na členy OV KHO. Pan P. Ticháček navrhl vyšší 

počet členů OV – 7, z toho dva mladí, kteří se budou práci učit, p. A. Pejos zdůvodnil počet členů 
OV KHO – 5, oblast je malá. Všichni členové OV KHO seznámili přítomné se svou činností 

v oblastním výboru. 

Pan V. Šmatolán navrhl pro volbu předsedy i členů OV volit aklamací. Pro 14, 4 se zdrželi.   

Volbou byl zvolen p. Alek Pejos 16 hlasy. (88,89%), zdrželi se: 2  

9. Volba členů oblastního výboru Na členy oblastního výboru byli navrženi tito kandidáti: Josef 

Kupka, Jaromír Pour, Ila Hrdličková, Václav Bohdaský. 

Návrh pana Šmatolána – volit najednou celý OV dle návrhu ze subjektů. Pro 14, proti : 1, zdrželi 
se: 3 

Volbou byli zvoleni paní Ila Hrdličková, pan Václav Bohdaský, pan Josef Kupka, pan Jaromír 

Pour 17 hlasy. (94,44%), proti: 1zdrželi se: 0 

 
10. Plán činnosti na rok 2019  

S návrhem plánu činnosti na rok 2019 seznámil delegáty p. J. Pour. Pan V. Šmatolán navrhl 

doplnit o výjezdy členů KHO na závody do Německa, pan A. Pejos odpověděl informací o 
možnosti výjezdů na závody do Polska, v rámci programu Euroregion, podobně o možnosti 

pořádat akce v Královéhradeckém z programu Glacensis.  

11. Návrh rozpočtu na rok 2019 

S návrhem rozpočtu seznámila S. Juhászová, zdůraznila, že se jedná jen o návrh, rozpočet bude 
upřesněn dle financí, které KHO bude mít k dispozici z rozpočtu ČJF.  

13. Diskuze  

P. A. Pejos požádal kandidáta na prezidenta ČJF R. Beníška a víceprezidenta B. Rejnka aby 

přednesli své příspěvky do diskuze. 
P. R. Benýšek, kandidát na prezidenta ČJF, poblahopřál předsedovi i členům OV KHO ke 



zvolení, představil sebe i svoji dosavadní práci v jezdeckém sportu i chovatelství, vysvětlil 

přítomným svoji představu o správném fungování ČJF, o ekonomice, účtech ČJF. P. M. 
Holub se dotázal, co by chtěl v případě zvolení ve své funkci dokázat v ČJF.  

P. R. Benýšek zhodnotil jako ne úplně šťastně prezentovanou propagaci ČJF na Global 
Champions Prague PlayOffs 2018, on ve funkci prezidenta ČJF by chtěl zvýšit prestiž VV ve 
vztahu k orgánům státní správy i veřejnosti, zajistit navýšení rozpočtu z jednotlivých 

ministerstev minimálně o 25% ( krom MŠMT i ministerstvo zemědělství, obrany a další), dále 
díky právní subjektivitě oblastí by bylo možno čerpat dotace i z krajů, zajistit spravedlivější 

rozdělení financí i vzhledem k menším oblastem, posílit pravomoci odborných komisí ( aby 
neměly jen hlas poradní), vrátit ČJF na „mapu“ sportovního světa, dále vybudování kvalitního 
zázemí pro mezinárodní závody a MČR. 

P. P. Ticháček vznesl dotaz ke kandidátovi na prezidenta týkající se JISu – zejména jeho 
ceny, odpovědnosti členů VV ČJF vzhledem k dotacím státu. 

P. R. Benýšek odpověděl, že dle jeho názoru je nemyslitelné, aby se pod jeho vedením zvýšila 
cena o několik milionů oproti ceně původně sjednané. Nicméně je vše právně v pořádku, 
neboť zvýšenou cenu schválila Rada ČJF.  

Paní K. Pechová se dotazovala, kde by měly být vybudovány areály pro MČR.  
Pan Benýšek odpověděl, že to by bylo na rozhodnutí jednotlivých komisí spolu s VV. 

Na dotaz pana Pejose, zda by byl ochotný změnit stanovy tak, aby se více podobali stanovám 
spolků  sdružených v ČUS a ne akciové společnosti,  odpověděl pan Benýšek, že návrh na 
změnu by dal, rozhodnutí by už záleželo na konferenci ČJF. Pan Ticháček se vrátil 

k problematice sportovních center, otázkou kdo by je financoval. Pan Benýšek odpověděl, že 
národní sportovní centra by byla spolufinancována ve spolupráci s kraji, městy a ČJF, areály 

ale musí být soukromé. Jednotlivé oblasti by měly areály tam, kde je jejich nejsilnější stránka, 
např. některé oblasti jsou silné v chovatelské základně, tam by byla např. centra pro 
chovatelské zkoušky a tak dál. 

Pan Marek Holub se zajímal o to, zda by se dle názoru pana Benýška měly MČR opakovaně 
konat na stejném místě, odpověď byla, že ne, místa by se měla měnit každoročně obměňovat. 

Dále se pan Holub zajímal o to, jak zajistí kandidát na prezidenta více členů s licencí. Pan 
Benýšek připomněl velkou možnost propagace na Global Champions, popularizaci jezdectví 
díky velkým mezinárodním akcím tohoto typu.  

Paní I. Bečková se dotazovala, zda má pan Benýšek rozmyšleno, koho by požádal o 
případnou spolupráci v budoucím VV, pan Benýšek odpověděl, že má představu pro pozici 

ekonoma a člena VV zodpovědného za vzdělávání, ale jinak je otevřený návrhům z oblastí. 
Pan Pejos se v této souvislosti zajímal, zda má pan Benýšek představu, na co bude klást důraz 
u členů VV, jestli na odbornost, znalost problematiky ČJF, zda bude důležité, jestli si budoucí 

členové VV prošli praxí, klubem, sportovali, mají praxi i ve funkcích v ČJF, nebo zda bude 
preferovat dobré manažery. Pan Benýšek by rozlišoval dle oblasti, které se mají členové VV 

věnovat – pro sport, legislativu a další by preferoval sportovce, kteří si prošli praxí, na pozice 
například člen VV odpovědný za marketing by preferoval manažery. 
Po této části diskuze byla vyhlášena přestávka na občerstvení.  

Pan Šmatolán se obrátil s dotazem na zástupce ČJF  proč byl rozpočet na rok 2018 schválen 
až v prosinci. Pan M. Holub odpověděl, že 1. rozpočet byl schválen na Radě ČJF 31. 1. 2018, 

v prosinci byly schvalovány jen úpravy. Proběhla diskuze, zda byl rozpočet provizorní, nebo 
definitivní, pan Holub řekl, že byl schválen rozpočet.  
Pan J. Malý se tázal pana Benýška na jeho vztah k chovatelství, zejména ČT, pan Benýšek 

sympatizuje s ČT, sám je chovatelem koní, proto se o problematiku zajímá, na dotaz, zda by 
spolupracoval s ČT více, než dosavadní vedení odpověděl, otázkou, zda to jde i hůře.  

P. J. Pour hodnotil situaci v členské základně, likvidaci regionálních závodů, velkou 
demotivaci jezdců nižších soutěží, zejména dětí, které ve velkých střediscích v konkurenci 



zkušených jezdců nemají naději na úspěch (při počtu 100 -120 koní v soutěži), kritizoval i 

předávání flotů na věži rozhodčích z důvodu úspory času, z ČJF je malá podpora pro pořádání 
regionálních závodů. Připomněl výročí vítezství F. Ventury, které ČJF téměř ignorovala, 

v Královéhradecké oblasti se uskutečnil memoriál F. Ventury, celé závody byly provázeny 
komentářem o životě slavného sportovce. 
Pan B. Rejnek podotkl, že by bylo vhodné na podobná výročích upozornit členy VV ČJF, 

připomněl, že výročí bylo vzpomenuto na výstavě FEI. Kritizoval, že na jednání Rady ČJF 
není téměř žádný čas věnován sportu, navíc na 1. Radě ČJF bylo téměř o 50% kráceno 

financování sportu, aby se ušetřilo na IT. 
Pan A. Pejos k memoriálu F. Ventury dodal, že finance na tuto akci zajistila  TJ Krakonoš 
z ČOV a ČUS, zdůraznil, že je třeba pokračovat v konání memoriálu, dále že zlatá medaile 

pana F. Ventury je k vidění v Národním muzeu.  
Dále se vyjádřil k rozpočtu ČJF. Rozpočet ČJF byl předložen v několika variantách, všechny 

se schodkem 20 – 30 milionů Kč. Nakonec se rozpočet upravil tak, aby byl vyrovnaný. Na JIS 
mělo jít původně 600 000,- Kč bez DPH, pan Pejos s rozpočtem nesouhlasil, dle jeho názoru 
se zde protěžují některé akce, ale OPP určené primárně dětem a mládeži byly téměř 

pozastaveny. Dle názoru pana Pejose byla Rada k rozpočtu svolána pozdě – finanční 
prostředky z MŠMT získala ČJF v dubnu, ale Rada ČJF byla k této problematice svolána 

v červenci, v době dovolených, další zasedání Rady k rozpočtu bylo svoláno 13.12. 2018, 
v den začátku Global Champions – opět termín ne úplně vhodný. Dále pan Pejos upozornil na 
stanovy ČJF, podle kterých si nově zvolený prezident vybere členy VV, ti nemusí vzejít 

z návrhů oblastí, to je v souladu s jednáním ve firmě, nikoli ve spolku. Dále, odborné komise 
téměř nefungují, nereagují na emaily – návrh na změnu všeobecných pravidel podala KHO 

opakovaně 3x bez zdůvodnění zamítnutí členy legislativní komise, komise vzdělávání 
předkládá pro zvýšení kvalifikace zbytečně komplikované podmínky. Naději na změnu vkládá 
pan Pejos do nového VV, stávající VV nezvládl účetnictví ČJF, za poslední 4 roky se 

několikrát vyměnili zaměstnanci sekretariátu i velká část VV, některé komise pracují jen jako 
dvoučlenné. Řešení vidí v placené účetní firmě, která by za účetnictví plně odpovídala.  

Pan B. Rejnek odpovídal na vystoupení pana Pejose, jako první problém vidí v nedostatku 
mladých lidí ochotných zapojit se do práce v ČJF, zdůraznil, že se za poslední 4 roky udělalo i 
spousta dobré práce, ale všichni umí kritizovat, za celé 4 roky nikdo nedokázal stávající VV 

pochválit, kladné reakce na svou práci se pan Rejnek dle svých slov dočkal jen v zahraničí. 
Kritizoval i fakt, že z bývalí členové VV rozdělali práci a odešli v polovině, nikdo 

z odchozích své úkoly nedokončil, dodal, že na dotazy pana Pejose týkající se legislativy 
odpovědět nedokáže, nemůže mluvit za jiné. Následně pan Rejnek vysvětlil stav skokové 
komise, problematiku snahy zrušit pony komisi ( zrušena nebyla), komise drezury, voltiže 

nepracovali nejlépe, ale přesto se jim podařilo v celosvětovém měřítku dosahovat skvělých 
výsledků. Seznámil přítomné i s problematikou postupových míst na OH, kvalifikačních 

skupin, snah, které má ČJF v této oblasti. Ve vzdělávání kritizoval zejména rozdělení ZZVJ 
na jednotlivé disciplíny, zdůraznil, že každá jezdec jezdí do terénu, musí tedy umět 
překonávat překážky, ZZVJ by měly tedy minimálně pro skoky, drezuru, všestrannost 

stejné.  Hájil současná VV, který navázal na vedení ČJF ing. J. Pecháčkem, vysvětlil nutnosti 
výměny sekretariátu ČJF.  

Pan Pejos dodal, že on nepodpořil rozpočet, z důvodu špatně a nepřehledně sestavených 
výdajů, absenci financování regionálního sportu v roce 2018. Nesouhlasí s kategorizací 
závodů, tak jak byla navržena skokovou komisí, dodal, že by to nejspíše zcela zlikvidovalo 

malé pořadatele regionálních závodů. 
Pan M. Holub poděkoval svým kolegům z kontrolní a revizní komise za práci, za schopnost 

říkat nepříjemné věci i když za to byli velmi kritizování, upřesnil, že za poslední roky se na 
sekretariátu vyměnil generální sekretář 4x, vyměnilo se 5 členů VV, 9 zaměstnanců 



sekretariátu. V této souvislosti apeloval na všechny přítomné, že je nutná odpovědnost všech, 

nutné od všech požadovat kvalitní, ale nepředraženou práci, každý by měl dbát svých práv, 
ale hlavně i svých povinností. Apeloval na přítomné, aby volili ne osobnosti, ale směr dalšího 

fungování ČJF.  
 

Následovala volba delegátů na celostátní konferenci ČJF  v roce 2019. Pan V. Bohdaský navrhl 
pana A. Pejose a pana J. Poura, pan A. Pejos doplnil návrh o náhradníky – pan P. Ticháček a V. 

Bohdaský.  

Pro: 16,  proti:0, zdrželi se: 2 
Pro delegáty celostátní konference ČJF byl navržen pan R. Benýšek 

Pro: 17 proti: 0 zdržel se: 1 
Jako členy kontrolní a revizní komise navrhuje konference KHO pana Marka Holuba a Mgr. 

Karin Divišovou. 

Pro: 18  proti: 0  zdržel se: 1 
Jako člena Výkonného výboru odpovědného za legislativu navrhuje konference KHO pana Aleka 

Pejose. 

Pro: 16  proti:0  zdržel se: 2 
Odešla zástupkyně NO LIMITS z.s. 

 

 
13. Usnesení Za návrhovou komisi přednesla p. Kateřina Pechová návrh usnesení. Usnesení 

schváleno 17 hlasy.  

14. Závěr  

Předseda Královéhradecké oblasti p. Pejos poděkoval přítomným za účast, popřál všem úspěchy v 

nové sportovní sezoně.  
 

 

Konference byla ukončena v 18:15 
Zapsala Svatava Juhászová  

 


