
Zápis z 52 . zasedání VV ČJF - 11.12.2018 
Přítomni (dle abecedního pořádku): 
Martin Blažek /MB/,Jaroslav Hupka /JH/,  JUDr. Kateřina Anna Magnna /KM/, Ing. Olga 
Plachá /OP/, Bohumil Rejnek /BR/ , Ing. Klára Šalková (KŠ) 
Omluveni:  
Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/ , Marek Holub /MH/,   J.Kunzl /JK/,  
Zasedání bylo zahájeno pí prezidentkou v 9:40 

 

1. VV odsouhlasil doplnění   předloženého programu jednání   o následující body: 
- rozšíření bodu 4.7 o další návrhy 
- návrh na zahraničního trenéra pro SCM Drezura 
Hlasování: doplněné body  6/0/0 
Následně byl schválen doplněný  program 52. zasedání  
Hlasování: 6/0/0 

2. Odsouhlasen  zápis  z  51. zasedání VV ČJF 

3. OP podala aktuální  informaci o  dotačních titulech MŠMT    
- V návaznosti na proběhlou konzultaci na MŠMT  probíhá příprava vyúčtování 

všech tří dotačních titulů za rok 2018, finální termín odevzdání vyúčtování je 
15.2.2019 

- Do 21.12.2018 musí být předloženy  žádosti k dotačnímu titulu Repre a 
Talentovaná mládež na rok 2019 , na obou probíhá intezivní příprava.  15.1.2019 
je pak termín pro předložení žádosti k dotační výzvě Sportovní svazy 

- Informace o postupu vymáhání  dlužné částky od  SCHČT 
 

4. VV  schvaluje návrh na doškolení    a školení stewardů v březnu 2019 v JA SOŠ 
M.Lázně (materiál 4.1.1) 
Hlasování: 6/0/0 

5. K žádosti   o udělení vyjímky pro Táńu Terberovou  ( z věkového omezení – materiál 
4.2.1)  byl konstatováno , že je bezpředmětná v souvislosti s navrženými změnami 
Vzdělávacího dokumentu. 

6. VV souhlasí s vyjímkou v počtu účastníků  závěrečných zkoušek  Instruktor jezdectví   
( 6.10.2018 – 9.2.2019) akreditované  vzdělávací středisko Mgr. Petra Balnarová  ( 
materiál 4.3.1) 
Hlasování: 6/0/0 

7. VV projednal návrh na dálkové studium Instruktor a Trenér II.tř  - materiál 4.4.1. VV  
návrh podporuje , vrací k dopracování  - především pak v části vstupních podmínek 
(náročnosti), považuje  za žádoucí konzultovat s komisemi disciplín. 

8. VV  projednal a schválil návrhy na udělení Čestných odznaků: 
Ing . Vladimír Zvěřina 
Hlasováni: 6/0/0 
Vladislava  Smékalová 
Hlasování: 6/0/0 
Miroslava Siwková 
Hlasování: 6/0/0 
Petr Moravec 
Hlasování: 6/0/0 



Miloš Slezák 
Hlasování: 6/0/0 

9. VV věnoval velký časový prostor k diskuzi nad návrhy změn v dokumentu 
Vzdělávání,  včetně  případných dopadů do souvisejících dokumentů např. 
„Sazebník“ , resp. vypracování    - Směrnice pro odměny funkcionářů ČJF. VV po 
dopracování ,  doplnění a shválení předpokládá  účinnost změn od 1.4.2019. 

10. VV schvaluje  zvýšení kvalifikace  rozhodčí specialista disciplíny skoky pro pana 
Zdeňka  Daňka  H1918. 
Hlasování:  6/0/0 

11. VV schvaluje předložený návrh ( materiál 6.1.1.)  Zásad  nominace  jezdců na 
zahraniční výjezdy v roce 2019  v disciplíně drezura.  
Hlasování: 6/0/0 

12. VV schvaluje návrh komise všestrannosti  ( s kladným stanoviskem pony komise) na 
zařazení  kategorie pony ve všestrannosti  do působnosti komise všestrannosti ( 
materiál 6.2.1) 
Hlasování: 6/0/0 

13. VV , s cílem finálního posouzení uspořádání  zasedání EEF  v ČR,  ukládá 
sekretariátu připravit návrh zajištění včetně finančních nákladů. 

14. BR informoval o stěžejních bodech jednání generálního shromáždění FEI v Bahrajnu 
( včetně  i zasedání EEF).  Za klíčové body lze považovat především   diskuzi a 
nerozhodnutí o místě olympijské kvalifikace  skupiny C  ( Budapešť  vers. Moskva). 
Jednání  budou dále pokračovat a má rozhodnout FEI board  dne 19.12. 
Dále probíhala jednání  Divize 2 Poháru národů  a opět diskuze, kde se uskuteční 
finále divize 2, zájem   Ruská  a Řecká federace. Většina  evropských federací  
podporuje uspořádání v Aténách.  Rozhodnutí bude učiněno na úrovni  FEI board. 
Olympijské hry mládeže  v roce 2022 proběhnou v Senegalu, Evropa má opět 
přiděleno 5 míst, kvalifikace  na ME J v roce 2021. 

      Stávající prezident FEI Ingmar de  Vos byl zvolen na další čtyřleté období. 
15. VV na návrh komise drezury  schvaluje trenéra pro SCM drezura Remy  Bastingse 

na jarní běhy , cílem je i jeho účast na reprezentačních výjezdech.  
Hlasování: 6/0/0 

16. VV rozhodl o rozšíření  nominací na nejlepší sportovce vyhlašované na Galavečeru 
ČJF  v disciplínách skoky a drezura ze tří na čtyři. V disciplíně drezura byl doplněna 
kategorie „reprezentant“. 
Hlasování: 6/0/0 

17. VV  schválil STP pony – materiál 7.1.1 
Hlasování:6/0/0 

18. VV schválil doplnění STP Drezura – materiál 7.4.1 
Hlasování: 6/0/0 

19. VV schválil  vyhlášení Národního drezurního poháru  ČJF  2019 – viz materiál 7.2.1 
Hlasování: 6/0/0 

20. VV  považuje za žádoucí revidovat a příp. upřesnit dokument „Podmínky pro 
udělování zlatých výkonnostních odznaků“  platných od 15.5.2018 , a to napříč 
disciplínami. 

21. OP opakovaně zdůrazńuje povinnost sekretariátu  sledovat zápisy  z jednotlivých 
OV a včas  na podněty reagovat, v případě potřeby vyžadovat stanoviska od členů 
VV dle gesce. 



 
 
Zasedání VV  bylo ukončeno ve 15:02 

 
Zapsal: JK 
 
 


