
Zápis z mimořádné oblastní konference Královéhradecké oblasti ČJF konané 

v Černožicích 28. 11. 2016 

 

zahájení konference: 17:00h 

  

přítomno: 16 delegátů (tj. 39,02%), (jeden delegát přišel v 17: 23, přítomno pak 41,46 %)  

                 7 hostů z toho zástupce VV ČJF paní ing. O Plachá, prezident ČJF 

 Program:  

  1)      Zahájení 

  2)      Informace o počtu přítomných, schválení programu  

  3)      Volba pracovního předsednictva, mandátové komise, návrhové komise 

  4)      Zpráva mandátní komise  

  5)      Zpráva o činnosti  

  6)      Zpráva o hospodaření a majetku  

  7)      Návrh na úpravu stanov  

  8)      Připomínky k návrhu nových stanov ČJF  

  9)      Diskuze  

10)  Volba delegátů na celostátní konferenci ČJF  

11)  Usnesení  

12)  Závěr    

 

1. Zahájení  

Pan Pejos přivítal přítomné delegáty na mimořádné konferenci Královéhradecké oblasti, 

zvláště hosta prezidentku ČJF ing. O. Plachou 

2. Informace o počtu přítomných, schválení programu 

Pan Pejos seznámil s počtem přítomných – bylo přítomno 16 delegátů subjektů. Přítomní 

schválili jednomyslně program.  

3. Volba pracovního předsednictva, mandátové komise, návrhové komise 
Delegáti konference zvolili pracovní předsednictvo ve složení Alek Pejos, Josef Kupka, 

Jaromír Pour, Václav Bohdaský, mandátovou a volební komisi ve složení Eva Žeňková, Dana 

Stránská, ing. Alexandra Novotná a návrhovou komisi ve složení ing. Jan Konečný, Václav 

Šmatolán, Ila Hrdličková 

4. Zpráva mandátní komise 
Kontrolou prezenční listiny mandátová a volební komise zjistila, že konference se zúčastnilo 

16 delegátů, (tj. 39,02%), což není nadpoloviční většina, konference tak mohla pokračovat až 

po přestávce.  

5. Zpráva o činnosti 
Zprávu o činnosti přednesl pan Pejos. Přítomné seznámil s činností OV KHO, zejména se 

získáváním dotací z Královéhradeckého kraje, s činností OV KHO ve vztahu ke změnám 

pravidel, se soustředěními, které proběhly v KHO, s organizací OM v drezuře a skocích. Dále 

připomenul úspěchy v drezuře, družstvo KHO získalo zlatou medaili, s ZZVJ v Čánce a 

v Hořicích. Dále připomněl plánované školení pro cvičitele.  

 6. Zpráva o hospodaření a majetku  

KHO má k datu konference 41 subjektů, 316 registrovaných členů, z toho do 18 let 92, 

jezdeckou licenci má 70 členů, do 18 let 7. V oblasti má licenci 104 koní, z toho 4 pony. 

Zprávu přednesla S. Juhászová, seznámila přítomné s příjmy a výdaji oblasti, p. Pejos se 

dotazoval na úspory z minulých let. P. Juhászová nedokázala z programu Xaverius vysvětlit, 

kde tato částka – zhruba 60.000 Kč je. 

P. ing Plachá dodala, že na dotazy tohoto typu se má sekretářka obracet na generální 

sekretářku. 



  7)      Návrh na úpravu stanov  

P. Pour seznámil delegáty s návrhem stanov od JUDr. K. Poupěte, které vypracoval v souladu 

s NOZ. Upozornil zejména na pobočné spolky, uspořádání v souladu se státoprávním 

uspořádáním, upozornil na podobné uspořádání prakticky ve všech sportovních svazech. Dále 

upozornil i na fakt, že v podstatě jen stanovy ČJF se výrazně liší od stanov všech ostatních 

sportovních svazů. P. Pejos zmínil i  změnu prostředí v ČR, na fakt, že do sportu jde více 

peněz a to po krajské linii. S tím je spojena problematika oblastí, které  dle stanov nemají 

právní subjektivitu. Pan Šmatolán vznesl připomínku k návrhu nových stanov – čl. 14 –kolik 

členů má OV a kdo svolává konferenci, tyto informace by bylo vhodné doplnit.  

Pan Pejos upozornil na čl. 1 návrhu stanov – na „fair play“. Dále zdůraznil dotaz JUDr. 

Poupěte – „ Co je to oblast?“ – vzhledem k tomu, že státoprávní uspořádání ČR neodpovídá 

oblastem, dělení ČR je na kraje. Dále p. Pejos zdůraznil nutnost spolupráce VV a krajů ve 

prospěch sportu. Zmínil i potřebu zřízení komise rozhodčích tak, aby bylo zajištěno 

rozšiřování kvalitních rozhodčích s dostatečnou praxí – aby rozhodčí měli možnost pravidelně 

rozhodovat na závodech, účastnit se i MČR a získávat tak praxi a zkušenosti. 

Prezidentka ČJF O. Plachá seznámila s tvorbou stanov, s komisí pro tvorbu nových stanov, o 

řešení jednotlivých problémů na schůzích Rady ČJF. Souhlasila s některými návrhy, které 

obsahují stanovy zpracované doktorem Poupětem, ale  zdůraznila, že souhlas její neznamená 

souhlas všech, je nutná většina pro přijetí nových návrhů. Pro změnu uspořádání ČJF je nutná 

dvoutřetinová většina.  

P. Bohdaský poznamenal, že pokud chce federace dobře fungovat, musí být stanovy dobře 

srozumitelné i pro řadové členy, v duchu demokratických zásad, ne proti NOZ.  

  8)      Připomínky k návrhu nových stanov ČJF  

P Pejos citoval stanovy z roku 2003, kde VV jmenoval manažera komisí na návrhy z oblastí, 

ten si pak vybíral své spolupracovníky, dále dal k uvážení, zda do stanov patří odstavce 

týkající se výkladu stanov a řádů Dik. Paní prezidentka souhlasila. Většina svazů má na 

výklad stanov a řádů legislativně právní komisi – zpravidla zde je členem externistra, který 

stojí „mimo“ svaz.  

  9)      Diskuze  

p. Pejos upozornil na nevhodnost změny nových pravidel dva týdny po jejich platnosti 

v následujícím roce, o změnách ne všichni věděli, ne každý kontroluje změny pravidel 

v průběhu roku, poté, co má pravidla pro aktuální rok již vytištěny. Na veškeré změny by po 

1. 4. měla být „stopka“. Prezidentka ČJF paní O. Plachá s panem Pejosem souhlasila.  

P. Pour podotkl, že není nutno mít v pravidlech pro závody v ČR pravidla pro olympiádu, 

bylo by vhodnější vydat pravidla pro národní závody, pro běžného jezdce by to bylo 

přehlednější a srozumitelnější 

P. Pejos k problematice pravidel dodal, že někdy méně znamená více, naše pravidla jsou 

zbytečně obsáhlá.  

P. Pour upozornil na počet let, kdy je státoprávní uspořádání ČR děleno na kraje, ČJF jako 

jeden z mála svazů toto nerespektuje. 

P. Pejos dodal, že i dotace MŠMT v příštích letech půjdou po linii krajů – ČUS.  

P. Bohdaský zmínil problematiku kategorizace, zejména počet skutečně kvalitních a velmi 

dobře profesionálně zdatných stylových rozhodčích – skutečně dobrý tým těchto rozhodčích 

je možné vybudovat v příštích 5-6 letech. Důležitější, než styloví rozhodčí je je kvalitní 

instruktor, trenér, stavitel.  

P. Pour podotkl, že mnoho našich profesionálních jezdců, kteří mají úspěchy i na mezinárodní 

scéně by přes hodnocení stylových rozhodčích neprošli. Jednodušší by bylo oddělit závody 

podle počtu jezdců na jednotlivé skupiny, na což je postačující rozpis, ale není nutná 

kategorizace. P. Pour zmínil i pokles úrovně při dekorování, ztrátu „noblesy z jezdeckého 

sportu. 



10)  Volba delegátů na celostátní konferenci ČJF  
Konference jednomyslně zvolila delegáty na celostátní konferenci ČJF – p. Jaromíra Poura a 

p. Aleka Pejose, kako náhradníky Václava Bohdaského a Josefa Kupku. 

11)  Usnesení  

Komise pro usnesení přečetla usnesení, bylo schváleno všemi delegáty. 

12)  Závěr    

P. Pejos poděkoval přítomným za účast, poděkoval paní prezidentce za její přítomnost i za její 

podněty. 

 

 

 

Zapsala Svatava Juhászová 

Ve Svobodě nad Úpou 4.11.2016 

 


