
 

Zápis č.5 ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF ze dne 27. 6. 2019 
 

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

Omluveni: - 

Hosté: P. Ticháček 

 

 
Program 

1. Úkoly z minulého zasedání 

2. Došlá pošta 

3. Účast Královéhradecké oblasti na MČR 

4. Schválení vedoucích ekip, finančního příspěvku na ustájení pro účastníky MČR 

5. Zprávy z VV ČJF 

6. Různé 

 

1. Úkoly z minulého zasedání 

Úkoly z minulého zasedání byly splněny. 

 

2. Došlá pošta 

 p. M. Blažek – informace pro schvalovatele rozpisů 

 paní K. Richterová – informace týkající se textů na fakturách 

 paní L. Haderková – informace o změnách vedení na sekretariátu ČJF  

 p. M. Blažek – informace o schváleném výkladu skokových pravidel, čl. 255: Účast 

nezletilých sportovců v seniorských soutěžích, a informace ohledně používání 

bezpečnostních třmenů v drezuře 

 p. M. Blažek – informace o schvalování přihlášek na MČR 

 

 

3. Účast Královéhradecké oblasti na MČR 

OV KHO schválil nominaci na MČR: 

 drezura – jednotlivci – Kamila Kotyzová, družstva: Kamila Kotyzová, Jan Zamec, 

Ema Kopuletá. 

 skoky – junioři – Veronika Špačková, mladí jezdci – Aneta Páblová – pokud si splní 

podmínky kvalifikace 

 

 

4. Schválení vedoucích ekip, finančního příspěvku na ustájení pro účastníky MČR 

 

OV KHO schválil vedoucí ekip na MČR: drezura: Jan Zamec. Skoky: Josef Kupka 

OV KHO schválil finanční příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí 

na MČR ve výši 3 500 Kč na jednoho koně.  

 

5. Zprávy z VV ČJF 

 

 

 Královéhradecká oblast ČJF 

Sekretářka: Mgr. Svatava Juhászová, Rýchorské sídl. 121, 542 24 Svoboda nad Úpou 

tel: 603 370 574, email: oblast.kralovehradecka@cjf.cz, jsvatava@seznam.cz 

mailto:oblast.kralovehradecka@cjf.cz


 K 30. 6. 2019 zanikl pracovní poměr ing. Jaroslava Kunzla, VV ČJF pověřuje 

Mgr. Lenku Haderkovou vedením sekretariátu ČJF a ke všem právním úkonům 

činěným jménem zaměstnavatele. 

 VV odvolává členku ekonomické komise O. Plachou a jmenuje jako předsedu 

komise L. Šedou, a dále nového člena komise Jiřího Skřivana. Ekonomická 

komise bude fungovat ve složení: L Šedá, V. Pospíšilová, K. Šálková, J. 

Skřivan  

 VV zamítá žádost komise vytrvalosti o příspěvek na zahraniční funkcionáře na 

MČR ve výši 20 000 Kč. 

 VV schvaluje služební cestu B. Rejnka na generální zasedání EEF pořádané 

v červnu 2019 v Bukurešti s náklady maximálně do částky 20 000,- Kč.  

 

 Martin Blažek navrhl aktualizaci dokumentu „Povinnosti technického 

delegáta“, který byl vydán již v roce 2009 a je zapotřebí jej novelizovat. Ve 

vztahu TD byla vedena diskuze na téma kontrolní činnosti TD na MČR a 

kontrole plnění závazků z uzavřené smlouvy u pořadatelů MČR. 

 Martin Blažek předložil obsáhlá dokument týkající se návrhů výkladů pravidel 

a další návrhy z oblasti legislativy. 

 A) Snížení věku pro složení zkoušky na velkém koni v roce dosažení věku 11 

let. Revizi požadovala Rada ČJF a komise disciplín souhlasily s výjimkou 

spřežení. 

 B) Návrh výkladu pravidel k postupům v případě pádů, doplnění přílohy SK4. 

 C) Sjednocení výkladů pravidel do konsolidované přílohy. – neschváleno 

 VV pověřuje Martina Pecku výkonem funkce tiskového mluvčího od 21. 5. 

2019. 

 

 

 

6. Různé 

 P. P. Ticháček seznámil VV s návrhem uspořádání reprezentační plesu KHO ČJF. 

Pro tuto akci zajistil prostory na termín 31. 1. 2020, hudbu. OV KHO souhlasí 

s uspořádáním 1. reprezentační plesu Královéhradecké oblasti spojeného 

s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců za rok 2019. 

 OV KHO per rollam schválil přestup subjektu ArtDressage Stable, z.s. 

 OV KHO schválil přesun termínu hobby závodů ve Svobodě nad Úpou 

z technických důvodů z 14. 9. 2019 na 15. 9 2019 bez poplatku. 

 OV KHO schválil podzimní termín ZZVJ ve Svobodě nad Úpou na 5. 10. 2019 

 

 

 

 
Zapsala Svatava Juhászová, ve Svobodě nad Úpou, 28. 6. 2019 

 

https://www.jezdectvi.org/jis/subjekty/zaznam/bff494a9-3823-4048-813f-c10e801e6d68

