
 

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

Omluveni: - 

Hosté: - 

 

Program:  

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

2. Došlá pošta  

3. Stav účtu 

4. Příprava školení 

5. Úprava rozpočtu na 2018 

6. Zpráva z VV   

8. Různé 

 

 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

- úkoly z minulého zasedání splněny, zůstává znění dopisu na návrh úpravy Všeobecných 

pravidel 

2. Došlá pošta  

- znění zápisu Severomoravské oblasti  

- informace k zadávání přihláškám ZZVJ i přípravy na ZZVJ přes JIS 

- informace od účetní ČJF paní Romaňákové – k 28. 3. 2018 rozvázala s ČJF pracovní poměr 

 

3. Stav účtu 
Dle provizorního rozpočtu má Královéhradecká oblast k dispozici 150 000,- Kč, k 22. 2. 2018 
bylo zaplaceno: 1 230,- Kč za poštovné, toner do tiskárny, květiny k jubileu 90 let, poukázky 

a plakety pro nejlepší sportovce: 7 050,- Kč. 
 

4. Příprava školení 
Jarní školení drezurních rozhodčích proběhne 7. 4. 2018 od 9:30 v motelu Arkus 
v Černožicích, zajištěním místnosti pověřena Svatava Juhászová. 

Doškolení rozhodčích pro skoky a pro všestrannost proběhne 12. 4. 2018 od 13:00 v motelu 
Arkus v Černožicích. Zajištěním lektorů pověřil OV pana Pejose, místnost zajistí Svatava 
Juhászová. 

 
5. Úprava rozpočtu na 2018 

Sekretářka oblasti informovala OV KHO o nutnosti sestavit nový rozpočet. Data pro sestavení 

rozpočtu byla sdělena na schůzce sekretářů oblasti dne 21. 2. 2018. Z rozpočtu oblasti již 
nebude hrazena mzda sekretáře, navíc na oblastní projektovou podporu (OPP) byl rozpočet 

navýšen o 30 000,- Kč. OV KHO rozhodl použít navýšené prostředky na dva projekty – 
20 000,- Kč na přípravu na ZZVJ, 20 000,- Kč na drezurní a skoková soustředění 
 

6. Zpráva z VV  

  

Zápis č.42  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 22. 2. 2018 



Pan Pejos  seznámil členy OV KHO s jednáním Rady a VV ČJF – odstoupil pan Dub, paní 

Valeriánová.  

Prezidentka ČJF, paní Plachá, vyzvala jednotlivé oblasti k navržení nových osob do VV. OV 

KHO v souvislosti s projednáváním tohoto bodu upozorňuje na častou výměnu členů VV. Za 

poslední dva roky se jedná o tři členy VV. OV KHO nezná důvod odchodů členů VV (paní 

Valeriánová a pan Dub). To svědčí o nesystémovosti vedení. K  obdobné situaci dochází i 

v sekretariátu ČJF, během dvou let došlo k výměně téměř všech pracovníků, nejsme si jistí 

z jakých důvodů a zda noví pracovníci jsou na profesní výši těch původních. Dochází k časté 

výměně účetních, stav financí federace je nekontrolovatelný, v průběhu roku 2017 docházelo 

k opožděným platbám v naší oblasti. Dle názoru OV KHO by měl VV ČJF zvážit své setrvání 

ve funkci.  

OV KHO se zabýval návrhem na nové členy VV, zkonstatoval, že ne všichni členové VV 

ovládají kompetence, které by měli znát. OV KHO nezná důvody odchodu členů VV ČJF 

 

7. Různé 

OV KHO se zabýval zápisem Severomoravské oblasti: 
 
„A) JIS - po prostudování zprávy KRK (příloha tohoto zápisu), o kterou požádala členská základna 
prostřednictvím oblastní konference, žádáme výkonný výbor a Radu o zastavení projektu JIS a jeho 
zakonzervování s výjimkou úprav které jsou dány legislativou České republiky. Vytvoření komise          
(s vyloučením členů VV a Rady ČJF), která provede audit a navrhne další postup v pokračování 
projektu. Audit musí obsahovat zhodnocení prací k dnešnímu dni, detailní rozbor více prací, dále pak 
rozpočet pro pokračování včetně časového harmonogramu a nedílnou součástí musí být vyčíslení 
ročních operačních (provozních) nákladů. Bez jasného plánu projektu a schváleného rozpočtu 
nepokračovat ve vývoji. 
Žádáme o písemnou odpověď v co nejkratším možném termínu. Současně žádáme o zveřejnění 
zprávy KRK na stránkách ČJF v souladu s požadavkem, který přednesl předseda oblasti na celostátní 
konferenci v Nymburce. „ 
OV se připojuje k  návrhu Severomoravské oblasti a bude ho prosazovat na Radě ČJF. 

- Paní I. Hrdličková informovala o předání pamětních plaket panu Rajmontovi a panu 

Škodovi, oba se z důvodů nemoci zúčastnit slavnostního předání osobně.  

- Sekretářka oblasti seznámila OV se stavem placení příspěvků za subjekt ČJF, k 22. 2. 

bylo uhrazeno 57% všech subjektů. 

- Pan Pejos a pan Pour pověřili sekretářku přihlášením na školení trenérů 

- Pan Pejos informoval o podání žádostí o dotace za KHO ke Královéhradeckému kraji  

- Pan Pejos  upozornil na nemožnost podání žádosti o dotaci na jakékoliv školení, 

v oblasti nebyl schválen žádný školitel – přestože návrhy na školitele byly odeslány 

opakovaně.  

 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou 29. 2. 2018 

zapsala Svatava Juhászová 

 


