
 

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

Omluveni: - 
Hosté: P. Ticháček, M. Holub, p. Divišová 
 

Program:  
1. Plnění úkolů z minulého zasedání. 

2. Došlá pošta od minulého zasedání. 
3. Stav finančních prostředků KHO k 28.2.2018. 
4. Doškolení rozhodčích 2018 v KHO.  Jarní drezurní školení 7.4.2018 od 9.30 hod. 

   Doškolení rozhodčích VP a SP 2018 s lektory Ing. J. Pecháčkem a J. Metelkou  12.4.2018   
   13:00. 

5. Projednání financování KHO  z rozpočtu ČJF pro rok 2018. 
6. Projednání dopisu od p. Fassatti , schválení termínu závodů z jiných oblastí dle VP čl. N9. 
odst.2 

7. Sportovně technické podmínky OM děti, junioři, mladí jezdci a senioři, skoky, drezura  a 
pony. 

8. Různé – (odpovědi na odeslané dopisy ČJF atd.)       
 
 

 
1.      Plnění úkolů z minulého zasedání. 

Úkoly z minulého zasedání byly splněny. 
  

2.      Došlá pošta od minulého zasedání. 

-          Informace ze sekretariátu  ČJF – seznamy školitelů jsou stejné jako v roce 2017 
-          Vygenerováno v řádném termínu bylo 100% subjektů 

-          5. 3. 2018 email od pana Fassatiho  ve znění: 
"V příloze zasíláme termíny závodů k projednání.  
Prosíme o informaci o doručení a projednání do 20.3.2018. (v případě, že 

neobdržíme žádnou reakci do tohoto data, budeme považovat za 

projednané)." 

  
Fassati 
 

-          Žádost o schválení termínů od TJ Start Hořice na závody 21. 4. 2018 (bod 6) 
-          Informace od paní V. Jiroutové ze sekretariátu ČJF: na webu ČJF byl 

zveřejněn metodický pokyn k určování osob hl. komisařů a komisařů ZZVJ se 
změnou v bodě 4. - (hl. komisař může být automaticky komisařem) 
  

3.      Stav finančních prostředků KHO k 28. 2. 2018 
Stav účtu KHO k 28. 2. 2018 je 111 269 Kč, plus 30 000 Kč určených primárně na Oblastní 

projektovou podporu. 
 
 

4.      Doškolení rozhodčích 2018 v KHO.   
Pan Pejos seznámil OV se změnou času u Jarního drezurního školení z důvodů časové 

vytíženosti lektorky. Školení proběhne  7. 4. 2018 od 13:00 hod. 

 

Zápis č.43  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 22. 3. 2018 



   Doškolení rozhodčích Všeobecná pravidla, skoková pravidla a pravidla všestrannosti 2018 

proběhne s lektory Ing. J. Pecháčkem a J. Metelkou 12. 4. 2018 od 13.00 hod. Místnost 
zajištěna, lektoři také.  

 
 

5.      Projednání financování KHO  z rozpočtu ČJF pro rok 2018. 

OV KHO schválil z prozatímního rozpočtu KHO 40 000,- Kč na OPP, ( z toho 20 000,- Kč na 
soustředění, 20 000,- Kč na přípravu na ZZVJ ) 

Za soustředění stanovil za jezdce 250 Kč 
OV KHO rozhodl o termínech konání přípravy na ZZVJ na 8. 5. (1. den) 26. 5. – (druhý den 
přípravy), 27. 5. ZZVJ. Program a zajištění zůstává stejní jako na podzim 2017, kdy byla akce 

velmi kladně hodnocena účastníky. 
  

6.      Projednání dopisu od zástupce Equicentrum Jaroměř –p. Fassatiho , schválení termínu 

závodů z jiných oblastí dle VP čl. N9. odst.2 
OV KHO  projednal dopis od pana Fassatiho. pan Fassati není v pozici, aby diktoval OV 

KHO podmínky schválení termínů. Formulace jeho žádosti nemá oporu ve stanovách ani v 
ostatních pravidlech. OV KHO bude postupovat vždy v souladu s všeobecnými pravidly 

článek N9 odst. 2.  Důrazně žádá pana Fassatiho, aby dodržoval Všeobecná pravidla, jinak 
OV KHO podá podnět k DiK. Sekretářka oblasti dle pověření OV panu Fassatimu 
odpověděla, on na odpověď nereagoval. Pan Fassati bude upozorněn na stejnou povinnost – 

žádat o schválení termínu i pro hobby závody. 
 

OV schválil termín závodů 21. 4.  dle žádosti   pro TJ Start Hořice  byla schválena, schválení 
bylo odesláno na zástupci TJ Start Hořice. 
  

7.      Sportovně technické podmínky OM děti, junioři, mladí jezdci a senioři, skoky, 

drezura  a pony. 

 
 
 

  
 

 
 
  

  
  

   
Soutěž pro pony bude v disciplíně drezura i skoky bude vypsána pro děti s licencí i bez.  
 

 
8. Projednání dopisu člena VV ČJF p. Blažka na sociálních sítích 

  OV KHO projednal  korespondencí člena VV pana Blažka na sociální síti, OV KHO 
považuje  výroky na FB za urážlivé pro všechny funkcionáře ČJF, kteří své funkce vykonávají 
zcela zdarma,  korespondence je nevhodná, zvláště od člena VV ČJF. Vzhledem 

k nejasnostem kolem financování JIS, dává OV KHO návrh na odstoupení pana Blažka 
z funkce člena VV. V případě konání mimořádné konference navrhuje OV KHO odvolání 

pana Blažka. 
 

kategorie skoky drezura 

děti Z Z1 

junioři ZL DU 

mladí jezdci L** DD 

senioři L** JU 

pony 70/80cm – i pro 
hobby 

P5  



9. Různé   

- pan Pour informoval o změně termínu soustředění Hořicích – z technických důvodů se 
přesouvá na sobotu 31. 3. 2018, uskuteční se v Jeřicích  

 
- členové KRK seznámili členy OV KHO s výsledkem kontroly financování JIS, k nahlédnutí 
poskytli i smlouvy o financování. Pan Ticháček se dotazoval, proč byl původní rozpočet 

překročen o více než 100% Pani Divišová ukázala smlouvu, kde byla jasně daná pevná cena, 
další smlouvy a finance schvalovala dle dokumentů prezidentka ČJF.  ( dle zápisů VV ČJF 

nebyly vícepráce schváleny VV ČJF) 

Pan Holub dodal, že zpráva KRK je vyčerpávající, firma OCL pracovala legitimně na 

podkladě podepsaných smluv. Chyby jsou na straně ČJF.  

- pan Pejos upozornil na pozdní proplácení faktur – někdy až po více než 6 měsících.  

- pan Pejos seznámil se stavem podaných grantů z Královéhradecké oblasti. Grant na školení 

rozhodčích, trenérů ani stavitelů tratí není možné získat, protože KHO nemá jmenované žádné 

školitele pod záštitou ČJF, VV nereagoval na návrhy KHO. 

- pan Pejos a pan Pour zhodnotili seminář trenérů, kterého se zúčastnili. Seminář viděli jako 

ne příliš profesionálně vedený, s malým přínosem využitelným v praxi pro účastníky 

- pan Holub upozornil na fakt, že ČJF je organizace hospodařící se státními penězi, konat by 

mělo ve veřejném zájmu, ne všichni členové ČJF cítí odpovědnost za nakládání se svěřenými 

penězi. Začít by se mělo od dodržování pravidel od všech členů ČJF.  

- v návaznosti na korespondenci na FB OV kritizoval přístup pana Blažka, který přistupuje 

k problematice JISu tak, že pokud nebude členem VV, nebude systém JIS pro členy funkční.   

- pan Bohdaský se dotazoval, kdo by vedl případnou mimořádnou volební konferenci 

- pan Ticháček navrhuje, že nový prezident nemusí být nutně jezdeckého prostředí, ale musí 

být vynikající manažer 

- OV KHO jednomyslně schválil návrh na svolání mimořádné volební konference spolu 

s návrhem na na odstoupení současného VV. Konference by se měla konat na podzim 

2018 tak, aby byl dostatečný časová prostor na projednání problematiky na oblastních 

konferencích. Navíc by nový VV nastoupil s  novým finančním rokem. Dále se OV KHO 

bude snažit vyvolat jednání s ostatními oblastmi v této problematice 
 

 

 

Zapsala Svatava Juhászová 

 

Ve Svobodě nad Úpou 26. 3. 2018  


