
Zápis z  33. zasedání VV ČJF - 13. 06. 2017 
 

 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 

Martin Blažek /MB/, Jaroslav Hupka /JH/, /, Ing. Olga Plachá /OP/, Bohumil Rejnek /BR/ JUDr. 

Kateřina Říhová /KŘ/,  

 

Omluveni: Ing. Eva Pařenicová /EP Ing. Gabriela Valeriánová /GV/ 

  

Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/, Marek Holub /MH/ Ing. Jaroslav Kunzl /JK/ 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9.40 pí prezidentkou 

 

1. VV ČJF projednal návrh programu 33. zasedání VV ČJF,  včetně  doplnění o: 

- Propozice MČR  skoky Hořovice 

- SC Pony změna místa a termínu soustředění 

- Žádost pí Rosické o prominutí povinné doby výkonu instruktora jezdectví pro 

možnost nástupu do kurzu trenér II. třídy 

- Pohledávka Emmy Augier de Moussac  

Celý program včetně doplnění schválen 

Hlasování: 5/0/0 

 

2. VV vzal na vědomí zápis ze svého 32. zasedání  

Hlasování: 5/0/0 

3. OP informovala o posledním vývoji v oblasti dotací MŠMT program V., per rollam 

bylo odsouhlaseno stanovisko VV, ČJF podal žádost v řádném termínu (v závěru 

roku 2016) a žádá dodržení postupu dle stanovených pravidel 

4. VV schvaluje výjimku pro konání závěrečných zkoušek   v kurzu rozhodčích skoky  

a všestrannost ve Středočeském kraji, a to navýšení počtu  účastníků  na 22 

(materiál 4.1) 

Hlasování:5/0/0 

5.  VV schvaluje termín a komisi na zkoušky všeobecných instruktorů  jezdectví  

pořádaných SZEŠ Lanškroun , termín 20.6. 2017, zkušební komise : Ing. 

Jaroslav Pecháček, MUDr. Helena Žižková, Ing. Jan Metelka, Ing. L. Jandourek 

(materiál 4.2) 

Hlasování:5/0/0 

6. VV  bere na vědomí informaci o zahajovacím í školení Galops (materiál4.3)  ve 

dnech 20.-21.6. 2017 a stanovuje prodejní cenu publikace Galops 1 na  200,- 

pro účastníky výše uvedeného školení.  

Stejná cena bude platit při odběru ze sekretariátu alespoň 10 – ti kusů.  

Hlasování:5/0/0 

VV dále ukládá GS zpracovat podkladový materiál na Certifikovaný jezdecký 

klub/ Pony klub/ Bezpečná jízdárna. 



Hlasování: 5/0/0 

7.  VV schvaluje doplnění seznamu komisařů  ZZVJ Střední Čechy o pí Noskovou 

(materiál 4.4) 

Hlasování:5/0/0 

 

8. VV ukládá  sekretariátu vstoupit v jednání o pořádání FEI kurzů  rozhodčích, 

technických delegátů, stavitelů  pro všestrannost  2018/2019 (materiál 4.5) 

Hlasování:5/0/0 

9. VV projednal žádost pí Rosické o prominutí  lhůty 5- ti leté praxe instruktora  pro   

 vstup do kurzu trenérství   II. třídy, žádosti nevyhověl 

Hlasování: 0/0/5 

10.  VV projednal materiál 5.1 zpracování výsledků závodů, pravidel  a STP drezury   

 a/ bod  1  podkladového materiálu  bere na vědomí a konstatuje, že chybně 

zaslané výsledky nelze zveřejňovat 

 Hlasování: 5/0/0 

 b/ bod 2  schvaluje úpravu drezurních pravidel dle návrhu  druhá varianta, MB  

a JH zapracují 

 Hlasování: 4/1/0 

 

11.   VV po projednání materiálu 5.2  přechod do II. etapy projektu JIS : 

  a/ schvaluje uzavření servisní smlouvy s firmou OLC  v rozsahu 30 hod/ měs tj. 

18.000.- Kč  + DPH/měs s možností transferu nevyčerpaných hodin do dalšího 

období, náklady do konce 2017 ve výši 150 tis Kč včetně DPH zajistit  v rámci 

schváleného rozpočtu 

 Hlasování: 5/0/0 

 b/schvaluje dle  bodu III/1 a 2 rozsah prací k realizaci v průběhu 06 -

12/2017  v limitu nákladů dle schváleného rozpočtu na rok 2017, případné  

překročení je podmíněno  schválení Radou  

 Hlasování: 5/0/0 

c/ ukládá   MB a JK předložit na VV v 09/2017 informaci o stavu prací dle bodu 

5.2 b Usnesení a v závislosti na vývoji finanční situace ČJF navrhnout k realizaci 

další funkcionality  v kontextu využití snížené ceny programátorských prací 

platných do konce roku 2017. Doporučuje svolat pracovní schůzku vybraných 

představitelů jednotlivých skupin uživatelů. 

Hlasování: 5/0/0 

 

 

12. VV  bere na vědomí účast a předloženou zprávu o účasti  MVDr. Žežulkové na FEI 

Endurance Forum2017 (materiál 6.1) 

  Hlasování: 5/0/0 



13. VV schvaluje zařazení závodů do projektu Podpory mladých  R, TD a ST (materiál 

6.2) 

 Hlasování:4/0/1 

14. VV projednal úpravu  pravidel NP ČJF (materiál 6.3) s negativním výsledkem 

 Hlasování:0/4/1  

 

15. VV schvaluje nominaci a úhradu startovného na CICO3*  Wr. Neustadt v týdnu od 

26.6. (materiál 6.4), ukládá sekretariátu zajistit základní volnočasové oblečení  

 Hlasování:5/0/0 

 

16. VV stanovuje  odměnu  vedoucího družstva ve výši  1.200 Kč/den (materiál 4/0/1 

 Hlasování:4/0/1 

17. VV schvaluje jmenování reprezentantů  - drezura – Michal Košťál, Eleonora Kinská 

Hlasování: 5/0/0 

 

18. VV bere na vědomí Zápis ze schůzky předsedů komisí disciplín (materiál 6.7) 
Hlasování:5/0/0 

 
19. VV schvaluje vedoucí družstev dle předložených návrhů  a ukládá p. Rejnkovi    

doplnění zbylých pozic – materiál 6.9  -  
Hlasování:5/0/0 

 
 

 20. VV  projednal informaci o pohledávce Emmy d Augier  de Moussac za rok 2016,   

  úhrada startovného, ukládá GS  dořešit 

  Hlasování: 5/0/0 

21. VV souhlasí se změnou místa a času konání pony SCM – změna areálu na Dvůr  

Královice v  termínech 3.-5 7.  a 23.-30.8.2017, současně se změnou trenéra na 
Ing. Mestenhausera 

  Hlasování: 5/0/0 

datum název místo konání disciplína kategorie šéf ekipy

22 - 27/08/2017 ME Göteborg skoky senioři Markéta Šveňková

02 - 06/08/2017 ME, MS Ebreichsdorf voltiž senioři, J Mgr. Jana Sklenaříková

09 - 13/08/2017 ME Roosentall drezura děti, J, YR Katarina Hlavová

30/08 - 03/09/2017 ME Lamprechtshausen drezura U25 Zdeňka Šimková

22 - 27/08/2017 ME Göteborg drezura + para senioři Ing. Renata Habásková

17 - 20/08/2017 ME Strzegom všestrannost senioři Karolína Žižková

25 - 30/07/2017 ME Kaposvar C, D, S pony Lenka Sekaninová

08 - 13/08/2017 ME Šamorín skoky děti, J, YR

19 - 23/07/2017 ME Millstreet všestrannost J, YR výjezd se neuskuteční

20 - 24/09/2017 MS Lipica spřežení H2 Jaroslav Pavel

22 - 27/08/2017 ME Göteborg spřežení H4 Jaroslav Pavel

17/08/2017 ME Brussels vytrvalost senioři pí Šebková 

22 - 24/09/2017 MS Valeggio sul Mincio vytrvalost J, YR

09 - 12/08/2017 MS, ME Givrins reining J, YR, senioři

JMENOVÁNÍ ŠÉFŮ EKIP PRO ME, MS 2017



22. VV schvaluje  předložený rozpis MČR skoky  S,Y (materiál 7.1) 

  Hlasování:5/0/0 

23. VV schvaluje úpravu textové části pravidel podmínek hostovacích licencí (materiál 
7.2)  

 Hlasování:5/0/0 
 

24. VV schvaluje úpravu pravidel kumulace funkcí funkcionářů na národních závodech 
(materiál  7.3) ukládá založit do všeobecných pravidel , účinnost od 1.8.2017  

Hlasování:5/0/0 

 25. VV schvaluje předložený rozpis MČR skoky děti, junioři  (materiál 7.4) 

  Hlasování: 5/0/0 

26.    VV  projednal žádost o vyjasnění pravidel uznání slovenské licence  pana 
Javorského (materiál 8.1) 

   - VV rozhodl o uznávání slovenských licencí (instruktor, trenér,…) 

  - v konkrétním případě vydá OS jezdeckou licenci panu Javorskému, 
který následně požádá o vystavení mezinárodního trenérského pasu 

  Hlasování: 5/0/0 

 

27.    VV projednal dopis  Ing. Šalkové, získané prostředky z causy Černoch (podklad 
8.2) s těmito závěry: 

a/ ukládá GS ve spolupráci s Ing. Pařenicovou zajistit správné zaúčtování,   
včetně daňových dopadů 

b/  GS vyzve komisi disciplíny k předložení návrhů do Rady na projekty 
disciplíny, částka je cca 560 tis Kč 

  Hlasování:5/0/0 

28.   VV schvaluje doporučení  dle bodu 2 a 3  Kontrolního závěru ve věci 
nevyplacených výher při MČR ve voltiži 2016 (materiál 8.3) 

Hlasování:5/0/0 

29.    VV schvaluje návrh propagace  ČJF, projekty pro veřejnost na MČR a MZ 2017 
(materiál 8.4) 

  Hlasování:5/0/0 

30.   VV projednal postup předání ekonomické agendy, ukládá JK a EP zajistit předání 
a převzetí především: 

- podkladů ke zpracování dotačních žádostí, předložené dotační žádosti za 
2017 a zpět 

- podklady pro přípravu JSOPR   

-podklady pro přípravu rozpočtu 2017 

- mzdovou agendu 



Dále je potřeba upravit dispozice k účtům ČJF, přístup do datové schránky (převést na 
GS), změnit kontaktní osoby na FÚ, ČSSZ, zdr.pojišťovnách 

 Hlasování:5/0/0 

                 

 31. vzal na vědomí zápis OV České Budějovice z 17.5.2017 

 

 32. Přehled hlasování per rollam 

-  oprava v dokumentu NP ČJF děti a mládeže 2017 skoky v soutěžích stupně 
„Z“ rozhodování    čl. 238.2.1 na čl. 238.2.2 

  Pro: JH,KŘ,OP,BR, MB – schváleno 

- Doplnění kvalifikačního kola  do seriálů závodů „Zlatá podkova“  
Pro: JH,KŘ, OP ,BR  - schváleno 

 

 

 

Zapsal: jk 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


