
Zápis z konference Královéhradecké oblasti dne 15. 2. 2014 v Černožicích 

zahájení konference: 10:15h 

 

přítomno: 27 delegátů (tj. 61,36%), (z toho dva delegáti přišli v 10:20 – během schvalování 

pracovního předsednictva) 

hosté: ing. Milan Teimer, JUDr. Petr Toman, JUDr. Bohuš Buchar 

 

 

 

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 Přípravného výboru pro ustavení Královéhradecké oblasti  

8. Schválení počtu členů oblastního výboru 

9. Volba předsedy Královéhradecké oblasti 

10. Volba členů oblastního výboru 

11. Plán činnosti na rok 2014 

12. Návrh rozpočtu na rok 2014 

13. Diskuze  

14.  Usnesení 

15. Závěr 

 

 

 

 

1. Zahájení  
Pan Pejos přivítal přítomné delegáty na ustavující konferenci Královéhradecké 

oblasti, zkonstatoval, že na konferenci je přítomno 25 delegátů, což je nadpoloviční 

většina, konference byla tedy usnášeníschopná. 

2. Schválení pracovního předsednictva 

Přípravný výbor navrhl pracovní předsednictvo ve složení: Alek Pejos, Jaromír 

Pour, Josef Kupka.  

Zvoleno 23 hlasy,  2 se zdrželi 

3. Schválení programu Konference Královéhradecké oblasti ČJF  

Pan Pejos seznámil přítomné s programem konference, navržený program byl 

schválen 27 hlasy. 

4. Volba mandátové a volební komise  
Do komise mandátové a volební byli navrženi tito delegáti: Dana Stránská, Svatava 

Juhászová, Václav Bohdaský, schváleni 24 hlasy, 3 se zdrželi 

5. Volba návrhové komise 

Do komise návrhové byli navrženi: Darina Kricnarová, Soňa Zolmanová, Jan 

Motyčka, schváleni 24 hlasy, 3 se zdrželi 

 

 



6. Zpráva mandátové a volební komise 
 Kontrolou prezenční listiny mandátová a volební komise zjistila, že na konference 

se zúčastnilo 27 delegátů, (63,36%) 

 

7. Zpráva o činnosti Přípravného výboru pro ustavení Královéhradecké oblasti 
P. A.  Pejos přednesl zprávu o činnosti přípravného výboru pro ustavení 

Královéhradecké oblasti od roku 2009.  

8. Schválení počtu členů oblastního výboru 

Pracovním předsednictvem byl navržen počet členů oblastního výboru na 5 a to 

včetně předsedy OV. 

Návrh schválen 27 hlasy. 

9. Volba předsedy Královéhradecké oblasti 
Tajnou volbou byl zvolen p. Alek Pejos 26 hlasy. (96,29%) 

Odevzdáno 27 hlasů, 1 neplatný. 

10. Volba členů oblastního výboru 
Na členy oblastního výboru byli navrženi tito kandidáti: Josef  Kupka, Jaromír 

Pour, Ila Hrdličková, Darina Kricnarová, Václav Bohdaský.  

Odevzdáno 27 hlasů, počty hlasů pro jednotlivé kandidáty: Josef  Kupka  - 27 hlasů 

(100%), Jaromír Pour – 24 hlasů (88,88%), Ila Hrdličková -  19 hlasů (70,37%), 

Darina Kricnarová, - 14  hlasů (51,85%), Václav Bohdaský – 22 hlasů(81,48%).  

Za členy oblastního výboru tedy konference zvolila: J. Kupku, J. Poura, I. 

Hrdličkovou, V. Bohdaského. 

11. Plán činnosti na rok 2014 
S plánem činnosti na rok 2014 seznámil delegáty p. J. Pour 

12. Návrh rozpočtu na rok 2014 
S návrhem rozpočtu seznámil p. J. Pour, návrh rozpočtu schválen 27 hlasy. 

13. Diskuze  
- p. Šubrt dotaz na sestavování kalendáře závodů na území Královéhradeckého 

kraje– po několika změnách v kalendáři závodů VČO jsou závody ve stejných 

termínech (u klubů, které sousedí) 

   odpověď- p. ing. M. Teimer – vysvětlil komplikace při změně pravidel, stanov a 

problematiku s tím související 

- p. V. Bohdaský – dotaz na schvalování závodů  - navržená změna všeobecných 

pravidel   

   odpověď- p. JUDr. P. Toman – vysvětlil složitost problematiky – změna by 

znamenala  úpravu pravidel a stanov ČJF, to lze jedině na nejbližší konferenci ČJF 

v roce 2015 

-p. A. Pejos– seznámil delegáty s činností přípravného výboru, který se 

problematikou schvalování kalendáře zabýval  - poslal dva dopisy na VV ČJF 

s návrhem úpravy všeobecných pravidel 

   odpověď- p. JUDr. P. Toman – dopis projednán na VV ČJF, odloženo – viz 

důvody v minulé odpovědi  

- p. A. Pejos – seznámil zejména pořadatele závodů s informacemi, které se týkají 

smlouvy s Integramem – platná i pro rok 2014, s OSOu –zatím probíhají jednání,  

dále pak smlouvy s pojišťovnou - pojistka platná pro rok 2014 se všeobecnou 

pojišťovnou 

- p. V. Bohdaský – informoval o schůzi chovatelů teplokrevných koní  21. 2. 2014 

na Bezděkově od 19:00, bude zde přítomný i  JUDr. Staněk,  bude odpovídat i na 

dotazy z oblasti problematiky změny občanského zákoníku  - spolky 

- p. A. Pejos – informoval o novinkách v Občanském zákoníku – zakládání nových 



spolků, k problematice se vyjádřil i p. JUDr. P. Toman zdůraznil, že lhůta ke změně 

je tři roky, v té době je nutno změnit i stanovy v souladu s tímto zákonem – 

nejspíše na konferenci v roce 2015  

- p. A. Pejos – připomněl, že za fyzickou osobu může startovat i někdo jiný než 

rodinný příslušník – změna v roce 2011 

- p. Ticháček – požádal o zasílání informací poštou, dále se dotazoval na využití 

financí z  registračních poplatků – zejména využití peněz v centrále 

 - ing. M. Teimer – vysvětlil problematiku financování jednotlivých akcí a využití 

finančních prostředků v centrále  

- p. A. Pejos – zdůraznil nutnost navýšení finančních prostředků pro centrálu, 

vysvětlil důležitost vedení agendy pro celou ČJF, práci sekretariátu ČJF v Praze 

hodnotil jako nadprůměrně kvalitní, naopak zkritizoval nulovou informovanost 

z VČO – rozpočet nebyl znám od roku 2012, využití finančních prostředků ve 

východočeské oblasti je neznámé. 

- p. ing. M.Teimer –požádal nový OV o podporu stylových soutěží  

- p. A. Pejos – přečetl přesné částky, které z poplatků zůstávají v oblasti a které 

jdou do centrály – vrátil se ke svému návrhu z oblastní konference VČO v roce 

2013 -  měli by se zvýšit částky, které z vybraných registračních poplatků jdou na 

centrálu do Prahy 

- p. J. Kupka – dotaz na p. ing. Teimera a p. JUDr. Tomana – jak vyřešit podnět 

k disciplinárnímu řízení – ani po více než roce nedostal odpověď  

- p. ing. P. Kornějevová – podobný dotaz – stále neproběhlo disciplinární řízení, ke 

kterému dala podnět – přestože poplatek 2 000,-Kč má zaplacen.  

- p. A. Pejos navrhl do usnesení zařadit: 

        - provést delimitaci majetku tak, aby nebyly poškozeny zájmy nové oblasti. 

                         - sepsat dohodu s OV VČO o působnosti dané usnesením Konference  v  

                           Humpolci dne 14. 5. 2013, avšak tak, aby nezasahovala a neorganizovala  

                           akce v Královéhradecké oblasti 

                         - v co nejkratším čase, nejpozději do 31. 3. 2014, vypsat výběrové řízení na  

                           sekretáře  KHK oblasti  

14.  Usnesení 
Za návrhovou komisi přednesla p. Darina Kricnarová návrh usnesení. 

Usnesení schváleno 27 hlasy. 

15. Závěr 
Předseda Královéhradecké oblasti p. Pejos poděkoval přítomným za velkou účast – 

konference se zúčastnilo 61,36% delegátů, popřál všem úspěchy v nové sportovní 

sezoně.  

 

 

Zapsala Svatava Juhászová 

 
 

 

 

 

 



Usnesení z Oblastní konference Královéhradecké oblasti – ČJF  

konané v Černožicích 15. 2. 2014 

           

 

I. Konference Královéhradecké oblasti: 

1) Schválila předložený program konference 

2) Zvolila pracovní předsednictvo ve složení: Alek Pejos, Jaromír Pour, Josef 

Kupka 

3) Zvolila mandátovou a volební komisi ve složení: Dana Stránská, Svatava 

Juhászová, Václav Bohdaský 

4) Zvolila návrhovou komisi ve složení: Darina Kricnarová, Soňa Zolmanová, Jan 

Motyčka 

5) Vzala na vědomí: 

a)zprávu o činnosti Přípravného výboru pro ustavení Královéhradecké oblasti – 

p. Pejos 

b)návrh rozpočtu na rok 2014 – J. Pour 

c)plán činnosti na rok 2014 – J. Pour 

6) Schválila počet členů oblastního výboru na 5 včetně předsedy 

7) Schválila rozpočet na rok 2014 

8) Volba předsedy oblastního výboru, zvolen pan Alek Pejos – 26 hlasů pro, 

jeden neplatný lístek 

9) Volba členů výboru: Josef  Kupka  - 27 hlasů, Jaromír Pour – 24 hlasů, Ila 

Hrdličková -  19 hlasů, Darina Kricnarová, - 14  hlasů, Václav Bohdaský – 22 

hlasů.  

Zvoleni: J. Kupka, J. Pour, I. Hrdličková, V. Bohdaský 

10) Konference ukládá OV KHK navrhnout změnu pravidel: 

 „ Oblastní výbor sestavuje sportovní kalendář všech soutěží, které se konají v jeho 

působnosti, i když je pořádající subjekt registrován v jiné oblasti. Závody a propozice 

schvaluje oblast, ve které je registrován.“ 

II. Konference KHK oblasti ukládá novému OV: 

- provést delimitaci majetku tak, aby nebyly poškozeny zájmy nové oblasti. 

- sepsat dohodu s OV VČO o působnosti dané usnesením Konference v Humpolci dne   

  14. 5. 2013, avšak tak, aby nezasahovala a neorganizovala akce v Královéhradecké oblasti. 

- v co nejkratším čase, nejpozději do 31. 3. 2014, vypsat výběrové řízení na sekretáře KHK 

oblasti.  

 

Schváleno Konferencí Královéhradecké oblasti v Černožicích dne 15. 2. 2014 počtem 

 hlasů 27 

 

………………………  …………………………..  …………………  ………………….. 

Alek Pejos                      Soňa Zolmanová                  Jan Motyčka         Darina Kricnarová 


