
 

 Zápis z konference Královéhradecké oblasti dne 17. 11. 2017 v Černožicích 

 zahájení konference:  

 přítomno: 10 zástupců subjektu 

 hosté: ing. Olga Plachá, Ivo Dušek, Mgr. Karina Divišová 

 

Program Konference Královéhradecké oblasti ČJF  

 1)      Zahájení 

 2)      Informace o počtu přítomných, schválení programu 

 3)      Volba pracovního předsednictva, mandátové komise 

          návrhové komise, ověřovatelů zápisu 

 4)      Zpráva mandátní komise 

 5)      Zpráva o činnosti 

 6)      Zpráva o hospodaření 

 7)      Zpráva o čerpání finančních prostředků z Jednotného systému oblastního rozpočtování  

           z centrálního rozpočtu 

 8)      Diskuze 

 9)      Volba delegátů na celostátní konferenci ČJF 

10)      Usnesení 

11)     Závěr 

 

 
1. Zahájení  

Pan Pejos přivítal přítomné delegáty na konferenci Královéhradecké oblasti, zkonstatoval, že na 

konferenci je přítomno 10 delegátů, podle jednacího a volebního řádu konference oblastí čl III., 

odst. 6 navrhl počkat ještě 15 minut, poté je konference usnášeníschopná.   

 

 

2. Informace o počtu přítomných, schválení programu 

Pan Pejos seznámil přítomné s navrženým programem,  byl schválen 9 hlasy. 
 

3. Volba pracovního předsednictva, mandátové komise, návrhové komise, ověřovatelů 

zápisu 

 

OV KHO navrhl pracovní předsednictvo ve složení: Alek Pejos, Jaromír Pour, Ila Hrdličková, 

Václav Bohdaský, schváleni   9  hlasy. 

Do komise mandátové byli navrženi tito delegáti: Hladíková Monika, Jolana Picková, Petr 

Ticháček,  schváleni   9 hlasy.  

Do komise návrhové byli navrženi: Jaroslav Hrudka, Jan Motyčka, Jaroslav Malý, schváleni 9 

hlasy. 

Přišel pan Kupka, zástupce JK Černožice. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: Josef Kupka, Heřman Hrdlička  
 

4. Zpráva mandátové  

 Kontrolou prezenční listiny mandátová a volební komise zjistila, že na konference se zúčastnilo 

10 delegátů, (23,8%)  

5. Zpráva o činnosti oblastního výboru Královéhradecké oblasti  

P. A. Pejos přednesl zprávu o činnosti OV KHO za rok 2017.  

 

 



6. Zpráva o hospodaření 

 S. Juhászová seznámila přítomné s hospodařením KHO za rok 2017. 

7. Zpráva o čerpání finančních prostředků z Jednotného systému oblastního projektového 

rozpočtování  

           z centrálního rozpočtu (JSOPR) 
P. J. Pour přednesl zprávu o čerpání finančních prostředků z Jednotného systému oblastního 

rozpočtování z centrálního rozpočtu 
 
8)       Diskuze 

- pan Motyčka zkonstatoval, že jeho oddíl uvedl do závodů pět nových jezdců, uspořádal 

ZZVJ a přesto peníze s projektů tak jak byly nastaveny v letošním roce, nemohou získat 

 - paní Ing. Plachá odpověděla, že systém JSPRO byl v roce 2017 nový, na podzim 2017 byly 

zhodnoceny jeho nedostatky, na rok 2018 jsou stanoveny nové projekty, budou dány nové 

limity na trenéra i účastníka, peníze by se tak měli dostat i k malým oddílům 

- pan Motyčka navrhl, aby oddíly které připraví jezdce k ZZVJ, jezdí s nimi na závody, 

dostali peníze ihned, jinak hrozí zánik malých oddílů 

 - paní Ing. Plachá podotkla, že v rámci projektů 2018 bude možnost i pro oblasti více 

podpořit pořadatele a jednotlivé subjekty, z pěti dosavadních kapitol je naplánováno 10, bude 

tak víc možností pro malé subjekty 

- pan Pejos připomněl, že ČOV dal v rámci peněz z hazardu více než 7,5 mil. Kč pro ČJF, 

peníze by měli být určeny k základním článkům, trenérům. Jako příklad uvedl svaz hokeje, 

který za 15 mil. Nakoupil pomůcky pro děti a dal je k dispozici klubům.  Dále upozornil, že 

30% z těchto peněz mělo jít na mládež v základních článcích. Peníze byli použity jen na MČR 

pony. 

 - paní Ing. Plachá odpověděla, že peněz pro mládež do 18 let je víc. Byly utraceny jen peníze 

za rok 2014, teď má ČJF k dispozici peníze z ČOV za rok 2015, 2016. Nové kapitoly projektů 

by mohli být financovány i z těchto peněz 

 - pan Pejos reagoval, že čerpání financí by mělo být delegováno na oblasti, svaz má na 

čerpání financí tři roky. 

- paní Ing. Plachá upozornila, že peníze z ČOV na MČR pony čerpány nebyly, byly čerpány 

na talent pony v Herouticích a na Moravě, částka byla ve výši 400 000 Kč, byly určeny na 

vyhledávání talentů na těchto závodech 

-pan Ticháček vznesl dotaz, zda na vedení ČJF při plánovaní JSPRO nevěděli, že tyto finance 

se pro subjekty „v blátě“ nedostanou, proč na tento problém přišli až po roce, z jakého důvodu 

nepřispěli dětem z těchto financí na sedlo, koně, ochranné pomůcky atd. Dále pan Ticháček 

upozornil, že všichni jsme stejní členové ČJF tudíž máme stejná práva i povinnosti na vedení 

ČJF rozhodují často „o nás bez nás“. Pan Ticháček požádal v letošním roce o pozvánku na 

jednání rady ČJF nebo VV ČJF, ale nikdo se neobtěžoval ho pozvat. Navrhl, aby záznamy ze 

schůzí rady a VV byly vysílány online, s poznámkou že se tam neprojednává nic, co nesmí 

prostý člen vědět. Dále připomněl, že možná jako jediný svaz nectíme státoprávní uspořádání 

-pan Pour se dotázal paní prezidentky, zda řešila jeho podmět v MČR v Hořovicích.  

- Ing. Plachá odpověděla, že STP na rok 2018 byly změněny, do druhého kola bude 

postupovat 15 družstev. Souhlasila, že STP na MČR nebyly korektní. V drezůře hlavní 

rozhodčí mohl rozhodnout o postupujících do druhého kola. 

-pan Pour upozornil, že z MŠMT získala z ČJF 13 mil., pan Pour navrhuje snížit licenční 

poplatky 

- Ing. Plachá souhlasila, že příjem z MŠMT je vyšší, o snížení licenci VV nejednal, za svoji 

osobu paní prezidentka souhlasí se snížení poplatků za subjekt. 



-pan Pejos upozornil na nedostatky v práci rozhodčích na MČR juniorů v Hořovicích. Na 

těchto závodech bylo několik závažných chyb (např. po 2x posunutém začátku soutěže byl 

první jezdec – junior, vykázán z kolbiště s poznámkou že je na startu o tři minuty dříve, toto 

jednání bylo minimálně neseriózní, mezi další chyby patřil například postavený trojskok 

v ZL) chybu vidí pan Pejos zejména ve faktu, že mnoho specializovaných rozhodčích nemá 

základní znalosti o stavbě parkuru ani sami často nezávodili. Technický delegát na závodech 

by neměl zvedat bariéry, ale má projít trať a posoudit zda je přiměřená schopnostem dětí. 

Rozhodčím schází odbornost, není důvod rozdělení na obyčejného rozhodčího, NR,SR. 

Rozhodčím chybí často praxe. Dále pan Pejos upozornil, že u drezůry je funkce národního i 

specializovaného rozhodčího jasně daná a potřebná. 

- pan Bohdaský upozornil, že malé oddíly mají s pořádáním závodů velké finanční náklady, 

lze je sice díky JISu snadno zrušit, bylo by tak vhodné, aby ČJF podpořila pořadatele malých 

regionálních závodů například placením rozhodčích. 

- paní ing. Plachá odpověděla, že vnímá silnou vazbu jednotlivých subjektů na rozhodčí, ČJF 

tak rozhodčí nenominuje a pak ani neplatí. Pořadatel chce pořadatele, které si sám financuje. 

Pokud budou rozhodčí nominováni ČJF, rozbije se vazba pořadatel          rozhodčí. 

- pan Pejos připomněl, že pokud ČJF sponzoruje MČR částkou cca 221 000,-, tak by si měla 

ČJF rozhodčí na tyto akce nominovat sama. Stejně tak i například ve fotbale rozhodčí vždy 

nominuje svaz, nikoliv samotné oddíly.  

- paní ing. Plachá podotkla, že komise pro legislativu předloží VV  dostane návrh na rozhodčí 

na MČR od komise a pořadatele. 

Pan Ticháček vznesl dotaz, v kolika procentech byly tyto návrhy zamítnuty. Připomněl, že 

pokud on přijede na závody, v podstatě platí díky poměrně vysokému startovnému náklady na 

rozhodčí, proto se ptal, proč ČJF nepodpoří finančně rozhodčí a nepřenáší tak placení nepřímo 

na jezdce. 

- Pan Bohdaský připomněl dřívější praxi (v době fungování SSM a tělovýchovy), vedoucí 

SSM delegoval rozhodčí, bylo tak zaručené pravidelné střídání rozhodčích a tím i jejich 

profesní růst. Teď je praxe spíše o tom, že pokud si subjekty jednotlivé rozhodčí platí, 

vyberou si je sami.  

- pan Pejos navrhl podporovat regionální závody, připomněl, že s tímto návrhem vystoupil na 

Radě ČJF  již v minulých letech. Upozornil, že pokud tyto závody nebudou podpořeny, 

v krátké době nebudou ani pořádány.  

- ing. Plachá odpověděla, že v roce 2018 budou regionální závody podpořeny v prostředků 

ČJF 

- pan Pejos navrhl, aby závody, kde je například méně než 30 jezdců v soutěži, byly finančně 

podpořeny.  

- pan Dušek z VČO se zúčastnil konference z důvodu neporozumění všeobecným pravidlům 

článek N9 odst.3. Ze svého pohledu vysvětlil problematiku, která se týká pořadatelů závodů 

z VČO, kteří pořádají závody na území KHO. Dále sdělil, že nikdo z pořadatelů VČO nehlásí 

závody úmyslně ve shodě s termíny pořadatelů KHO, vyjma pana Fassatiho, který je dle slov 

pana Duška „ neřízená střela“ a problém i pro VČO. Vyjádřil nespokojenost s tím, že má 

žádat o odsouhlasení každého termínu závodů zvlášť.  

- pan Pejos odpověděl, že někteří pořadatelé z VČO jsou ochotní poslat žádost na 

odsouhlasení termínu závodů na každé závody zvlášť včas a bez problémů. Vysvětlil panu 

Duškovi, že oznámení termínů není totéž jako žádost. Vše je problematika článku N9 odst. 3 

Všeobecných pravidel. OV KHO opakovaně žádal legislativní komisi i VV o návrat textu 

článku N9 tak, jak byl před rokem 2013. Nebyl by tak žádný problém s termíny závodů. Na 

poslední snahu OV KHO odpověděl předseda legislativní komise až po více než měsíci s tím, 

VV ČJF si nepřál tuto problematiku projednávat. Vzhledem k tomu, že pořadatelé v průběhu 

sezony si pořadatelé termíny i místo pořádání závodů mění, musel OV KHO na žádostech o 



schválení termínu trvat.  

- pan Motyčka se znovu vrátil k problematice rozhodčích - na všech velkých závodech je stále 

stejná skupina rozhodčích, tito rozhodčí bez ohledu na platná pravidla změní typ soutěže, 

např. z klasické soutěže se stane soutěž na čas. Dále se dotázal paní prezidentky, jestli je 

správně informován, že rozpočet na letošní rok je koncipován jako deficitní.  

- ing. Plachá souhlasila, rozpočet původně byl koncipován jako deficitní, ale již nyní lze říci, 

že deficitní nebude.  

- pan Ticháček se dotázal, jak byl potrestán hlavní rozhodčí na MČR v Hořovicích za své, ne 

malé, pochybení. 

- ing. Plachá sdělila, že nikdo nepodal oficiální stížnost, nebylo tedy za co trestat. 

- pan Motyčka zkonstatoval, že komise rozhodčích by své rozhodčí delegovala, řídila a tím i 

kontrolovala jejich práci. 

- z konference odešel pan Pour 

- pan Malý porovnal práci stavitelů parkuru dříve a dnes, dříve si stavitelé více hlídali 

chybovost 

- pan Ticháček se dotázal paní prezidentky, zda je pravda, že je problém s účetnictvím 

v systému JIS 

- ing. Plachá zkonstatovala, že nefungoval automatický přenos dat mezi systémem JIS a 

účetnickým programem Xaverius. Problém je již vyřešen a problém s financemi není. 

- pan Motyčka se zajímal o kariéry koní za rok 2017 v systému JIS 

- ing. Plachá odpověděla, že budou doplněny 

- pan Pejos se ptal na kategorizaci jezdců, upozornil na fakt, že kategorizace by způsobila 

likvidaci malých závodů. Navíc problematiku lze jednoduše upravit změnou všeobecných 

pravidel. 

- ing. Plachá sdělila, že kategorizace bude nejspíše zrušena, vzhledem k nesouhlasu oblastí. 

- pan Bohdaský tlumočil pochvalu za přípravu na ZZVJ a ZZVJ od účastníků, účastníci byli 

velmi dobře připraveni, zvlášť pan Bohdaský vyzdvihl skvělou drezurní zkoušku. 

 

 

 9)      Volba delegátů na celostátní konferenci ČJF 

 OV KHO navrhuje jako zástupce na konferenci ČJF p. A. Pejose a p. J. Poura. 

 

 

10)      Usnesení 
Za návrhovou komisi přednesl p. J. Motyčka návrh usnesení.  

Usnesení schváleno 9 hlasy. 
11)      Závěr 

Předseda Královéhradecké oblasti p. Pejos poděkoval přítomným za u účast – konference se 

zúčastnilo 23, 8% delegátů, popřál všem úspěchy v nové sportovní sezoně. 
 

   

 



 

 

 

 

 

 
 


