
Zápis z  37. zasedání VV ČJF -17.  10.  2017 
 
 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 
Martin Blažek /MB/, Ladislav Dub (LD) – příchod 10:50,  Ing. Olga Plachá /OP/, Bohumil 
Rejnek /BR/, Ing. Gabriela Valeriánová /GV/,  
Omluveni: Jaroslav Hupka, JUDr. Kateřina Říhová  
Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/, Marek Holub /MH/, Ing. Jaroslav Kunzl /JK/ 
 
 
Zasedání bylo zahájeno pí prezidentkou v 9:40 

 

1. VV ČJF odsouhlasil návrh programu 37. zasedání VV ČJF 
2. VV vzal na vědomí zápis z 36. VV 

Hlasování: 4/0/0 
 

3. VV odsouhlasil předložený návrh Jednacího řádu VV ČJF s dílčími úpravami (lhůtu na 
svolání VV uvést v soulad se Stanovami, vypustit roli ověřovatele zápisu z VV) 

Hlasování: 4/0/0 
 

4. VV ČJF odsouhlasil pozvánku na Konferenci ČJF dne 30. 11. 2017 a dle článku 9.4.2  
Stanov pověřil   JUDr. Petra Tomana řízením konference 

Hlasování: 4/0/0 
 

5. VV odsouhlasil Dohodu o narovnání se sl. Jiroutovou 
Hlasování: 4/0/0 

 
6. VV projednal  koncepci slavnostních večerů s těmito závěry: 

a. Podpořil Společenské večery  disciplín s finančním příspěvkem 30 tis Kč na každý 
večer 

Hlasování: 5/0/0 
b. Galavečer českého jezdectví bude zajištěn ve spolupráci se  společností Equinet, 

předjednaný termín 27. ledna 2018 v Národním domě na Vinohradech, VV ukládá 
GS předkládat průběžně informace o stavu příprav 

Hlasování: 5/0/0 
 

7. VV  souhlasí  s návrhem na složení zkušební komise a zkoušek rozhodčích spřežení  na 
kurzu v Severomoravském kraji, složení: R. Šalek, J. Kunát, J. Trojanec 

Hlasování: 5/0/0 
  

8. VV jmenuje: 
a/ národním rozhodčím ve vytrvalosti pí Hanu Keltnerovou   
b/ národním rozhodčím v drezuře pí Pavlu Chochološovou  
c/ rozhodčím specialistou – skoky pí Zdeňku Štruncovou 
Hlasování: 5/0/0 
 



9. VV odsouhlasil návrh výkonnostních žebříčků   drezura, pony skoky a drezura (materiál 
5.1.1, 5.1.2)   
 Hlasování: 5/0/0 

10. VV  projednal  informaci o jednání mezi ČJF a ACE Design (materiál 5.3.1)  s těmito 
závěry: 

a/ předloženou informaci bere na vědomí 
b/ ukládá MB, LD a GS předložit VV návrh smlouvy mezi ČJF a  ACE  Design na období 
2018 – 20, promítnout dopady do návrhu rozpočtu 
Hlasování: 5/0/0 
 

11. VV vzal na vědomí informaci o SW produktu na zpracování výsledků ve vytrvalosti 
 

12.  VV byl předložen  soupis  otevřených resp. naceněných prací s OLC  (materiál 5.5.1), 
VV ukládá předložit celkovou finanční bilanci projektu JIS do 7. 11. 2017. 

 
13. VV  se zabýval profilací, postavení a zodpovědností zpracovatelů výsledků.  Konstatuje  

absenci metodiky  v této oblasti a ukládá MB předložit její návrh. 
 Hlasování: 5/0/0 
 

14. BR informoval o  GA (generální zasedání) EEF  9. 10. 2017, především o zásadách  
olympijské kvalifikace a přípravy jejich schválení na GA FEI v listopadu.  Mimo vlastní 
jednání GA EEF proběhla jednání se zástupci polské, slovenské a rakouské federace ve 
věci recipročního uznávání licencí pro starty na národních závodech. Ze strany polské 
federace minimální ochota jednat o revokaci výpovědi smluv s okolními státy. 

 
15. Materiály nominace jezdců  do SCP (7.4.1, 7.5.1) byly staženy. 

 
16. VV bere na vědomí změnu funkcionářů na  finále KMK  25. - 26. 9. 2017 (materiál 

7.2.1) 

Hlasování: 5/0/0 

17. VV se seznámil s předloženými návrhy STP pro rok 2018 (mimo všestrannosti)  
materiál 7.3.1. K finálnímu projednání bude svolána porada předsedů komisí disciplín. 
Zajistí BR. 

 
18. VV schvaluje pravidla Zimního jezdeckého poháru ČJF  (materiál7.4.1), Zimní jezdecké 

ligy  (materiál 7.5.1), rozhodnutí ohledně finančního příspěvku odloženo vzhledem 
k připravované koncepci seriálů v rámci ČJF. 
Hlasování: 5/0/0 
 

19. VV bere na vědomí stažení bodu „Revokace usnesení o disciplinárním řízení ve věci 
neoprávněných startů ve  všestrannosti“. 

  
20. VV  souhlasí  s předloženým návrhem na přesun sekretariátu do nových prostor – 

v ulici Hošťálkova. Praha 6  (materiál 8.1.1), cílem je zajištění adekvátních podmínek 
pro práci sekretariátu i VV, včetně rezervy pro personální posílení sekretariátu. 
Náklady spojené pronájmem a provozem nových prostor jsou srovnatelné se 



stávajícími v areálu Strahova. Po dotažení smluvních jednání je předpoklad stěhování  
v prosinci 2017 – lednu 2018. 
Hlasování:5/0/0 

 

21. VV nemá námitek pro uzavření smlouvy na překlad pravidel s pí Emou Pellarovou za 
obdobných podmínek předcházejících let ( 40-50 hod/300.- Kč/hod). 

 
22. Různé, diskuze  - VV dále v diskusi projednal body dle plánu práce z porady VV 27. 9. 

2017, které mají vazbu na sestavování rozpočtu a OPP 2018 – viz příloha k zápisu 
 

 
Jednání VV bylo ukončeno v 18: 30  
 
 
 
 
 
 
 
Záznam hlasování per-rollam: 
 
a/ Stanovisko k prohlášení OV Praha ke konečnému rozhodnutí disciplinárního řízení s p. M. 
Vítkem  
Hlasování: pro všichni členové VV  
 
b/ Žádost o podání žádosti na pořádání ME  skoky děti, junioři, mladí jezdci ve Zduchovicích 
v roce 2020 
Hlasování: pro J. Hupka, O. Plachá, B. Rejnek, M. Blažek 
 
c/ Schválení závodů CSI 5* , CSI  3*v Praze  - 2018, 2019 
Hlasování: pro všichni členové VV 
 
d/ Rozšíření jezdecké licence z drezury  na všeobecnou  
Hlasování: pro O. Plachá, B. Rejnek, M. Blažek  L. Dub, K. Říhová 
        proti: J. Hupka 
 
e/ kalendář MČR 2018 mimo spřežení  
Hlasování: pro všichni členové VV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Příloha  - k bodu 22  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

K vypracování: Kdo Do kdy Má vazbu na:

identifikace potřeb OPP projekty 15.10.2017 oblastní projektová podpora, rozpočet ČJF

zpracování kapitol OPP 2018 projekty 30.10.2017 oblastní projektová podpora, rozpočet ČJF

vypracování metodiky pro školitele jednotlivých kapitol OPP z roku 2017 + plán proškolení školitelů vzdělávání do listopadového VV oblastní projektová podpora, rozpočet ČJF

vypracování metodiky pro školitele jednotlivých kapitol OPP nových vzdělávání do listopadového VV oblastní projektová podpora 2018

schválení školitelů, trenérů a ostatních fcřů VV listopadový VV oblastní projektová podpora 2018

proškolení školitelů OPP vzdělávání 31.12.2017 oblastní projektová podpora 2018

struktura soutěžních seriálů ČJF sport listopadový VV marketingový plán, rozpočet ČJF

pravidla a STP sportovních seriálů sport listopadový VV marketingový plán, rozpočet ČJF, legislativa

kritéria pro identifikaci reprezentace sport listopadový VV rozpočet ČJF

plán podpory reprezentace sport listopadový VV rozpočet ČJF


