
 

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

Omluveni: J. Kupka 

Hosté: 

 

Program:  

1. Došlá pošta 

2. Plnění úkolů z minulého zasedání 

3. Stav vyplacení finančních příspěvků MČR 

5. Schválení termínů schůzky pořadatelů závodů 2019 

6. Návrh na změnu pravidel 

8. Různé  
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1. Došlá pošta 
-          Zpráva od zástupce subjektu VIP, dotaz k přeregistraci subjektů 

-          Zpráva k rozpočtu od  prezidentky ČJF ing. O. Plaché, bude upřesněno na schůzi 
sekretářů 23. 10. 2018 

-        dotaz z JK Metuje týkající se úrazového pojištění 

 
 

2.      Plnění úkolů z minulého zasedání 
Úkoly z minulého zasedání byly splněny 
 

 
3.      Stav vyplacení finančních příspěvků MČR 

OV KHO projednal stav vyplácení příspěvků za účast na MČR k datu 25. 9. je vrácena 
jedna podepsaná žádost o příspěvek z 6. 
 

 
4.      Stav oblastního účetnictví k 26. 9. 

- OV KHO byl seznámen a vzal na vědomí  výpis z účetního programu Xaverius  
 
 

5.      Schválení termínů schůzky pořadatelů závodů 2019 
Schůzka pořadatelů závodů bude upřesněna na říjnovém zasedání OV KHO. 

  

Zápis č.48  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF  

ze dne 27. 9. 2018 



6.      Návrh na změnu pravidel 

OV KHO znovu navrhuje změnu Všeobecných pravidel, článek N9, týkající se 
schvalování termínů závodů  pořádaných na území jiné oblasti. Návrh změn v příloze. 

 
 

7.      Různé 

– OV KHO nesouhlasí s pořádáním různých typů nebezpečných závodů v naší oblasti 
subjekty ČJF (skokové závody bez udidla, skokové závody v dámském sedle) 

- OV KHO schvaluje přijetí nového subjektu – Stáj Kostelecká Lhota 
- OV KHO projednal a žádá VV, aby ZZVJ bylo možné platit i na místě konání ZZVJ.  
- OV KHO projednal stížnost p. Pejose na schvalovatele závodů VČO pana J. Hupku. Tento 

člen VV pro legislativu, ač byl opakovaně upozorněn, stále porušuje všeobecná pravidla a 
schvaluje závody, které nemají projednaný termín s OV KHO. Pořadatele závodů na tuto 

povinnost neupozorňuje (závody v Jičíně - květen, září 2018) 
- OV KHO navrhuje VV ČJF, aby členské příspěvky a finance za licence vybírané oblastmi 
zůstaly v oblasti na financování sportovních aktivit. Důvodem tohoto návrhu je výše 

finančního příspěvku z MŠMT na činnost svazů, která se za poslední dva roky 
několikanásobně zvýšila a do oblastí jde z těchto finančních prostředků minimální částka.  

- OV KHO navrhuje změnu stanov ČJF (v souvislosti s novými podmínkami čerpání 
finančních prostředků z MŠMT) a to, aby oblasti byly pobočnými spolky ČJF s právní 
subjektivitou.  

 

Ve Svobodě nad Úpou dne 4. 10. 2018 

Zapsala Svatava Juhászová 

 


