
Zápis z  32. zasedání VV ČJF - 23. 05. 2017 
 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku): 
Jaroslav Hupka /JH/, Ing. Eva Pařenicová /EP/, Ing. Olga Plachá /OP/, Bohumil 
Rejnek /BR/ JUDr. Kateřina Říhová /KŘ/, Ing. Gabriela Valeriánová /GV/ 
 
Omluveni: Martin Blažek /MB/ 
  
Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/, Ing. Jaroslav Kunzl /JK/ 
 
 
Zasedání VV bylo zahájeno v 9.45  úvodním slovem paní prezidentky. 
 
VV byl svolán jako mimořádný bez distribuce podkladových materiálů. Důvodem pro 
svolání bylo projednání situace v oblasti financování sportu ze státního rozpočtu. Ad 
hoc doplněn program VV o projednání dílčích aktuálních bodů: 

- Informace o prodeji exekuční pohledávky za p. Černochem 
- Akceptace nižší  částky v programu IV. MŠMT, rozdělení na subjekty 
- Operativní body dle přílohy č.1 - p.Hupka 
- Nominace na CSIO***** Sopoty 
- Vedoucí ekipy ME Endurance 
- Licence Fiche Pedagogique  Galops 
- Vyhlášení veřejné sbírky 

 
Program schválen, hlasování 6/0/0 
 

1. OP informovala o realizaci odprodeje exekuční pohledávky causa „Černoch“, 
ČJF obdržela 950 tis Kč. 

2. OP  seznámila členy VV se situací v oblasti financování sportu ze státního 
rozpočtu. ČJF , stejně jako ostatní sportovní svazy , nemá profinancován 
program V. v předpokládaném objemu 12,5 mil.Kč. Vývoj ve sféře státní 
správy je velmi dynamický. Po diskuzi přijaty následující závěry: 
a/  současná situace ve financování sportu ze  strany MŠMT zatím neohrožuje 
realizaci schválených akcí ČJF v roce  2017 ( MČR, poháry, účast na ME,…) 
b/ OP svolá zasedání Rady na 27.6.2017  s programem: 

- Aktuální finanční situace,  
- schválení hospodářských výsledků za rok 2016 
- kooptace člena VV 
Hlasování: 6/0/0 

 
3. VV projednal odložený materiál z 31.VV – Program IV. MŠMT , odsouhlasil 

akceptaci sníženého objemu dotace a promítnutí do navržených objemů 
jednotlivým žadatelům dle schválené metodiky Radou z 3.8.2016. 

Hlasování: 5/0/1 
 
4. JH předložil k projednání operativní body dle Přílohy č.1 



-    Pony komise – přesun kola SŠ z Olomouce do Opavy , schváleno , hlasování       
 6/0/0 
-    KMK, změna místa a termínu, úpravy rozpisu , schváleno, hlasování : 6/0/0 
- Úprava propozic MČR v drezuře, kategorie družstva, schváleno, 

hlasování:5/0/1 
 

4. BR předložil k projednání operativní body: 
- Nominace reprezentace na  CSIO***** Sopoty , Z.Zelinková, K.Papoušek, 

O.Zvára, A.Opatrný, Emma Augier De Moussac . VD M. Šveňková 
Schváleno, hlasování: 6/0/0 

- Nominace  Ing. Šebkové VD na ME Endurance, Belgie  17.-19.8.2017 
Schváleno, hlasování: 6/0/0 

 
5. KŘ  předložila k projednání: 
- Licence Fiche Pedagogique  Galops  500  EUR, schváleno, hlasování 6/0/0 
- VV vzal na vědomí rezignaci pí Měrkové z Komise vzdělávání 

 
 

6. GS informoval o přípravě veřejné sbírky na podporu zraněné MUDr. 
Terberové. VV schválil vyhlášení sbírky. Hlasování: 6/0/0. 

 
 
 
 
V 11:50 ukončuje pí prezidentka zasedání 32. VV. 
 
 
Zapsal JK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č.1 
 
 
Přijato 17.05.2017 pony komise 
poprosím o přesunutí kola SŠ z Olomouce původně plánovaného na konec července na Opavu 17.6. 
Kola SŠ by se jela v rámci závodů NP ČJF. 

Přijato 16. 05. 2017 
v příloze posílám pravidla KMK, byl tady p. Perníček a po domluvě s komisí všestrannosti, by chtěl 
změnit 2 věty u všestrannosti a doplnit termíny KMK: 
Základní kola se konají v jednom dni,finále může být ve dvou nebo třech dnech (bude určeno 
rozpisem) - původní 
Finále může být ve dvou nebo třech dnech (bude určeno rozpisem) - nově 
Pořadí soutěží v základním kole – drezura, bezprostředně po ukončení drezurní úlohy 
skoková zkouška, terénní část – původně 
Všestrannost: 
 
22. – 23.04. 2017                Pardubice 
20. – 21.05. 2017   Borová 
29. – 30.07. 2017   Humpolec 
03. – 04.08. 2017   Pardubice 
 
Původní 
22. – 23.04. 2017                Pardubice 
06. – 07.05. 2017   Těšánky 
20. – 21.05. 2017   Borová 
30. 06. – 01.07. 2017               Vrchovany                  
 
 

Přijato 18.05.2017 
Pro rok 2017 jsme snížili pro MČR v drezuře soutěže pro kategorii družstva, tak abychom 
měli větší počet družstev umožnili tak sestavit družstvo i oblastem s nižší drezurní výkonností 
a zařadili tak 3 soutěže na úrovni „S“. Kvalifikace na tuto soutěž jsme nechali:  
Kvalifikace: Dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách FEI stupně S, ve kterých startuje, 
nebo FEI úlohách do stupně „T“, na dvou různých místech dosáhnout výsledku min. 60%.  
 Bohužel nikdo z pořadatelů doposud nezařadil ani jednu soutěž „JJ“  a proto není možné 
tuto kvalifikaci splnit. Rádi bychom vynechali z výše uvedené formulace část věty :   - 
ve kterých startuje –  
Tím by bylo možné splnit kvalifikaci do družstva na úrovni „S“ ve FEI úlohách tohoto stupně 
obtížnosti. Na jezdcích by bylo kterou ze soutěžích „S“ by jednotliví jezdci absolvovali.   

 Celý text by byl následující: 

Kvalifikace: Dvojice (jezdec / kůň) musí ve dvou úlohách FEI stupně S, ve kterých startuje, 
nebo FEI úlohách do stupně „T“, na dvou různých místech dosáhnout výsledku min. 60%. 

 


