
Zápis z  39. zasedání VV ČJF -14. 12. 2017 
 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 
Martin Blažek /MB/, Ladislav Dub (LD),  Ing. Olga Plachá /OP/, Bohumil Rejnek /BR/, Ing. 
Gabriela Valeriánová /GV/, JUDr. Kateřina Říhová /KŘ/  
Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/, Marek Holub /MH/, J.Kunzl /JK/ 
 
Zasedání bylo zahájeno pí prezidentkou v 16:00 

 

1. Vzhledem k déletrvajícímu zasedání Rady ČJF  a jiným povinnostem řady členů 
VV bylo odsouhlaseno, že budou projednány jen body programu dle naléhavosti 
a časového limitu cca do 17.00 

       Hlasování o programu  : 7/0/0 
 

2. VV  projednal návrh  smlouvy se společností Equinet  TV (materiál 3.1.1)  a 
následujícími závěry: 
- Smlouva je východiskem pro jednání s ČT o  vysílacím schématu jezdectví 

v roce 2018,  před podpisem je  vhodné zrevidovat navržený rozsah ( i ve 
vztahu k výsledků jednání s ČT) 

- Do návrhu rozpočtu na rok 2018 bude zahrnuta částka 700tis Kč na 
audiovizuální služby 

Hlasování: 7/0/0 

3. VV  schválil návrh DK na postup při plánování Jarních školeních drezurních 
rozhodčích v roce 2018. Pořadateli jsou dle dokumentu Vzdělávání oblasti ve 
spolupráci s DK. Oblasti budou osloveny sekretariátem a následně mu sdělí, 
která oblast má zájem toto školení v časovém období únor, březen pořádat 
včetně přesných termínů. Cena doškolení je 500 Kč/rozhodčí. (materiál 4.1.1) 

  Hlasování : 7/0/0 
 

4.  VV schválil  návrh na Pony  games 2018. Na jaře 2018 se v rámci projektu 
uskuteční stáž se specialistou FEE (p. Arnaud Ribault), v průběhu sezóny se pak 
uskuteční 5 kvalifikačních kol včetně finále. Materiál s kompletními informace 
bude umístěn na webu ČJF. ( materiál 4.2.1) 
Hlasování: 7/0/0 
 

 
17:00 odchod LD 
 

5. VV  schválil  STP na rok 2018 do str.16 včetně  ( materiál  7.1.1). Zbývající část  - 
Pony bude předložena na další VV 
 Hlasování:7/0/0 

 
6. VV   odsouhlasil návrh na odložení zavedení  skokové kategorizace k 1.1.2019 

Hlasování:4/0/2 
 

7. VV projednal a schválil návrh na navýšení počtu účastníků v SCM drezura, skoky, 
všestrannost  včetně doplňujících parametrů dle předloženého materiálu  8.2.1 



Hlasování :5/0/1 
 
 
 
Jednání VV bylo ukončeno v 17:15  

 
Zapsal: J.Kunzl 

 


