
Zápis z  38. zasedání VV ČJF -14. 11. 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/ od 16.25, Jaroslav Hupka /JH/ 
Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/, Marek Holub /MH/, JUDr.Petr Toman /PT/ 
 
Zasedání bylo zahájeno pí prezidentkou v 16:10 

 

1. VV ČJF projednal návrh programu 38. zasedání VV ČJF: 
       Hlasování o programu  : 6/0/0 

2. Výkonný výbor v souladu s ust. 24.4 Disciplinárního řádu konstatuje zastavení 

činnosti Miloslava Vítka, v rozsahu stanoveném ust. 8.2 Disciplinárního řádu, z 

důvodu nezaplacení nákladů disciplinárního řízení ve výši 5.000 Kč dle 

disciplinárního rozhodnutí Výkonného výboru ze dne 1. 9. 2017, a to ode dne 

prodlení s úhradou 5. 10. 2017. 

Hlasování: 6/0/0 

3. VV  schválil zkušební komisi pro závěrečné zkoušky instruktorů a trenérů II.třídy , 
v termínu 1.-3.12.2017 v Hradištku u Sadské. Ve složení předseda zkušební 
komise:Ing.J.Pecháček,  členové:Ing.J.Metelka,  MUDr.H.Žižková, Ing.L.Jandourek 

Hlasování : 7/0/0 
4. VV schválil, v rámci mezinárodní spolupráce, návštěvu pozorovatelů 

z Mezinárodní skupiny pro jezdecké vzdělávání, jejímž je ČJF členem(IGEQ) P.Ulf 
Wilken a p.Peter Strijbosch)  na závěrečných zkouškách kurzu instruktorů 
jezdectví dne 16.12.2017 v Mariánských Lázních. Pozorovatelé zhodnotí průběh 
zkoušek a vypracují pro ČJF doporučení. Náklady budou spolufinancovány ze 
strany IGEQ. ČJF se bude podílet ve výši 2 noclehy, strava a transfer na místo 
konání. Doprovodem a překladatelkou pozorovatelů bude JUDr.Říhová 

Hlasování : 7/0/0 
5. VV, na žádost VČO, udělil čestné odznaky k příležitosti životního jubilea a za 

přínos pro jezdecký sport: p.Jiřímu Kunátovi, p.Jaroslavu Kadavému, p.Zdeňkovi 
Jiráskovi, p.Stanislavu Závorkovi, p.Pavlu Mackovi, p.Karlu Regnerovi, p.Rudolfu 
Skřivanovi    Hlasování:7/0/0 

6. VV, na základě doporučení STČO a skokové komise, schválil zvýšení kvalifikace 
národní rozhodčí pí Venuše Antoniszynovou na rozhodčí specialista skoky. 
Splnění podmínek udělení bylo doloženo 

Hlasování:7/0/0 
7. VV projednal a schválil návrh na úpravu podmínek pro získání kvalifikace 

vytrvalostních rozhodčích : 
Nová textace v Dokumentu vzdělávání:  Národní rozhodčí.  Předpokladem je 
praxe minimálně 2 roky od zapsání do seznamu rozhodčích ČJF a úspěšné 
absolvování nejméně 10 závodů evidovaných ČJF jako rozhodčí v období po sobě 
jdoucích max. 5 let. 
Hlasování : 5/0/2 
Nová textace v Dokumentu vzdělávání:  Rozhodčí specialista. Uchazeč musí mít 
praxi min. 2 roky jako národní rozhodčí s působením v pozici hlavního rozhodčího 
na min. 5 závodech evidovaných ČJF. 



Hlasování :5/0/2 
 

8. VV neschválil zařazení dalšího akreditovaného střediska do seznamu uznávaných 
středisek ČJF (žádost předložil TJ Krakonoš Trutnov) důvodem jsou především již 
zahájené činnosti ke zřízení vlastního akreditovaného střediska ČJF pro 
vzdělávání  instruktorů a trenérů jezdectví  

Hlasování: 0/7/0 
9. VV projednal a schválil předložený návrh „Jednotný systém oblastního 

projektového rozpočtování z centrálního rozpočtu ČJF (Oblastní projektová 
podpora ČJF)“, pro rok 2018. Nově předkládaný systém podporuje, v souladu 
s koncepcí rozvoje sportu, cílové skupiny v kapitolách: Sportovci a jejich 
praktická příprava, Kontinuální vzdělávání a Podpůrné kapitoly. Kapitola 
Kontinuální vzdělávání vychází z Dokumentu vzdělávání a jeho částí o 
doškolování. Komise vzdělávání zpracuje v tomto ohledu upřesnění metodiky 
doškolování stylových jednotlivých kategorií funkcionářů.  

Hlasování: 7/0/0 
10. VV schválil návrh na prodloužení SCM skoky-A v měsíci listopadu o jeden den 

navíc, z důvodu potřeby dokončení výběru dvojic s koňmi, pro které v říjnu nebyl 
časový prostor (tam bylo omezení na 1 koně, nyní trenér potřebuje vidět i ty 
druhé koně). Vzhledem k tomu, že rozpočet pokrýval 4 soustředění SCM-A do 
konce roku a realizována budou jen 3, dochází nákladově  k náhradě 3 dnů za 1.  

Hlasování: 7/0/0 
11.  VV schválil výběrovou komisi do SCM A drezura, a to ve složení :Dr.Dieter 

Schuelle, pí L. Marešová, MUDr.Žižková,  
Hlasování: 7/0/0  

12. VV projednal a neschválil návrh na zrušení kategorizace sportovců pro skokové 
soutěže v pravidlech s platností od 1.1.2018.  

Hlasování pro zrušení:  3/0/4  
Problematika spuštění skokové kategorizace vzhledem k nutné aktualizaci 
pravidel a nepřipravenosti systémů JIS a Gallop bude projednána na zasedání VV 
v prosinci 2017. 

13. VV schválil uzavření Servisní smlouvy s firmou ACE design, jejíž obsahem 
je provádění servisní smlouvy k programovému produktu ACE Gallop a 
výši měsíčního paušálu za tyto  práce . 

Hlasování: 7/0/0 
14. VV projednal předložený návrh Poháru všestrannosti, který byl odložen na další 

jednání po zapracování návrhů jednotlivých disciplín základě schůzky s komisemi 
disciplín. VV posoudí plánované soutěže pro rok 2018 a potom teprve 
rozhodnout.   

15. VV diskutoval předložené materiály 8.1.1. přehled prací od 1.7.2016 do 
31.10.2017 poskytnutých společností ACE Design týkající se přechodu na JIS a 
materiál 8.1.2. rekapitulace investice JIS. Práce spojené s JISem a výše investice 
byla diskutována v návaznosti na zasedání Rady a VV uložil MB vypracovat 
porovnání původní nabídky a smlouvy se skutečným stavem a odůvodněním a 
vysvětlením víceprací. 

16. V rámci diskuze a v návaznosti na proběhnuvší jednání Rady ČJF,při kterém vyšly 
najevo skutečnosti ohledně investice do JIS, které nebyly na VV projednávány, 



vyslovila GV osobní názor tj. nesouhlas s tím, že takto bylo postupováno bez 
vědomí některých členů VV a bez řádného projednání výkonným výborem jako 
statutárním orgánem ČJF.  

 
Přehled per rollam hlasování:  

17. VV schválil per-rollam p. Perníčka jako komisaře pro závěrečné zkoušky rozhodčích 
pro disciplínu skoky ve Středočeském kraji (Ptýrov) dne 12. listopadu 2017. 

Hlasování: všichni členové VV pro 
18. VV schválil per-rollam navýšení počtu účastníků na ZZVJ Korycany 

Hlasování: všichni členové VV pro 
19. VV rozhodl o dočasném vyloučení tří jezdců z SCP drezura 

Hlasování : pro GV,BR,JH,LD,OP, MB 
20. VV schválil termín ( 20.-22.7.) a místo (Semice) konání MČR 2017 spřežení 

Hlasování: pro: OP,GV,LD,KŘ, BR,JH 
21. VV odsouhlasil zařazení MZ ve všestrannosti (DS Pardubice, 27.-29.7.2017) do 

kalendáře FEI za podmínky akceptace úhrady poplatku pořadatelem 
Hlasování:pro OP,GV,LD,KŘ, BR,JH 

22. VV odsouhlasil výběr jezdců do SCP skoky, drezura 
Hlasování: všichni členové VV pro 

23. VV schválil výběr místa pro SCM Olomouc ( dle výledků výběrového řízení) 
Hlasování: pro OP,MB, BR, KŘ, JH 

24. VV schválil per-rollam konání FEI refresher semináře pro stavitele parkurů všech 
tříd ve dnech 25 - 27. ledna 2018 ve Zduchovicích pod vedením Frédérica 
Cottiera a Arna Gega 

Hlasování: všichni členové VV pro 
25. VV schválil per-rollam konání FEI refresher semináře pro stewardy všech třích ve 

dnech 26-27. ledna 2018 ve Zduchovicích pod vedením Radovana Šálka a 
Bohumila Rejnka. 

Hlasování: všichni členové VV  pro 
 
 
Jednání VV bylo ukončeno v 19:20  

 
Zapsala: Olga Plachá 

 


