
 

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

Omluveni: - 

Hosté: 

 

Program:  

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

2. Došlá pošta 

3. Informace z Rady ČJF a z VV ČJF 

4. Příprava rozpočtu 

5. Návrh na nejlepšího sportovce KHO 

6. Různé 

 

 

 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

Úkoly z minulého zasedání byly splněny. 
 

2. Došlá pošta 
      - žádost od JK Sobotka, JC Jičín a JK Zálesí o schválení termínů závodů do  
             kalendáře ČJF 2019.        

OV KHO bere termíny závodů těchto klubů na vědomí, toto schválení nenahrazuje 
povinnost řídit se při schvalování rozpisu Všeobecnými pravidly čl. N9 

odst.2: „Všechny jezdecké závody musí být pořádány v souladu s pravidly 
jednotlivých disciplín, rozpis závodů včetně termínu a místa jejich konání musí být 
předem schválen příslušným orgánem ČJF (OV oblasti, v níž je subjekt 

registrován, nestanoví-li pravidla jinak). V případě, že se závody mají konat na 
území jiné oblasti, musí pořadatel před schválením rozpisu projednat navrhovaný 

termín konání závodů s OV oblasti, kde se mají závody konat.“ 
- předseda OV seznámil členy  s poštou z ČUS Hradec – náklady do 5000,- Kč 

na vyhlášení nejlepších sportovců je možné částečně hradit z dotace ČUS. OV 

schválil žádost o uhrazení nákladů na plakety.  Jako nejlepšího sportovce kraje 
navrhuje Evu Vavříkovou. 

 
  

3. Informace z Rady ČJF a z VV ČJF 

OV KHO vzal na vědomí zamítnutí VV ČJF žádosti o jednorázový kurz instruktorů 
jezdectví pod záštitou ČJF a to přesto, že TJ Krakonoš má akreditaci z MŠMT 

v rozsahu osnov pro vzdělávání instruktorů a trenérů v ČJF. OV KHO žádá prezidenta 
o sdělení zamítnutí žádosti. OV KHO považuje jednání VV za poškození zájmů členů 
ČJF Královéhradecké oblasti - upírání práva na vzdělání. Pan Pejos seznámil OV 

KHO  s právním výkladem akreditace MŠMT: TJ Krakonoš je akreditované středisko 
MŠMT, tudíž jeho absolventi získají po absolvování kurzu, vzdělání platné v celé Č.R. 

které je opravňuje vést základní jezdecký výcvik, vést individuální trénink a 
sestavovat tréninkové plány a programy. Získaná licence instruktora je platná ve 

  

Zápis č.50  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF  

ze dne 29. 11. 2018 



vztahu  ke všem státním orgánům, pojišťovnám atd. 

 
4.       Příprava rozpočtu 

OV KHO projednal a schválil rozvahu rozpočtu, přesné vyčíslení připraví sekretářka na příští 
zasedání OV KHO. OV KHO žádá VV ČJF o vysvětlení jak byly použity finanční dotace 
z MŠMT, které měly být stejně jako v loňském roce použity na projekty. (částka na projekty 

je ve srovnání s loňským rokem velmi malá a to přesto, že ČJF  získala z MŠMT téměř o 
3 000 000,- Kč více než v roce 2017.  Dále OV KHO žádá vysvětlení, jak byly použity dotace 

z ČOV, které mají být využity primárně na „obyčejnou“ mládež, nikoli na mládež 
talentovanou.  
 

 
5.       Návrh na nejlepšího sportovce KHO 

OV KHO schválil návrh pro Královéhradecké sdružení ČUS jako nejlepšího sportovce kraje 
vyhlásit Evu Vavříkovou. 

  

6.       Různé 
- OV KHO navrhl termín vyhlášení „Nejlepšího sportovce za rok 2018“ termín 2. 2. 2019 

- OV KHO zhodnotil informaci ze schůze ČUS, s kterou seznámili přítomné pan Bohdaský a 
pan Pour: „ČR je předposlední ze zemí EU ve financích vynaložených na sport“, jako velmi 
alarmující, navíc Královéhradecký kraj vydává na sport procentuálně nejnižší částku. Shoda 

všech odvětví sportu, že sport je málo dotován a tak i děti sportovně nadané často z finančních 
důvodů sportovat nemohou, navíc fyzická zdatnost českých dětí je velmi špatná.  

- OV KHO souhlasí  s mimořádnou dotací pro subjekt Apolenka ve výší 50 000,- Kč z financí 
ČJF vzhledem k požáru způsobeným úmyslným zapálením.  
- OV KHO nestanovil zatím termín konání konference, předání informace od oblastního 

sekretáře nepovažuje za závazné, informace o tak zásadní záležitosti by měla být v písemné 
formě, zápisem z VV ČJF dle stanov čl. 9.5.1. 

- OV KOH žádá VV ČJF o písemnou odpověď, z jakého důvodu se celostátní konference má 
uskutečnit před uzavřením účetního roku. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou 1. 12. 2018 

zapsala Svatava Juhászová 

 

 

 

 

 

 

 


