Zápis z 51 . zasedání VV ČJF - 14.11.2018
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Martin Blažek /MB/,Jaroslav Hupka /JH/, Ing. Olga Plachá /OP/, Bohumil Rejnek /BR/ , Ing.
Klára Šalková (KŠ)
Omluveni: JUDr. Kateřina Anna Magnna /KM/ ,
Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/ , Marek Holub /MH/, J.Kunzl /JK/,
Zasedání bylo zahájeno pí prezidentkou v 9:35
1. VV odsouhlasil doplnění předloženého programu jednání o následující body:
- Zápis OV Zlínské oblasti z 10/2018 a jeho přílohu bod 8.3.
- Termíny a frekventanti SCM jaro 2019 bod 6.5
- Žádost o změnu termínu SCP skoky Morava v 12/2018 bod 6.6
- Ústní zpráva o činnosti KRK
Hlasování: doplněné body 5/0/0
Následně byl schválen doplněný program 51 zasedání
Hlasování: 5/0/0
2. OP podala informaci o dotačních titulech MŠMT v letošním roce
- Proběhla interní prověrka čerpání dotačního titulu I. REPRE, v termínu do
15.11.2018 bude požádáno o dílčí přesun ( 340 tis Kč) v kapitolách rozpočtu
ve prospěch pořízení materiálu
- Stejně tak proběhla prověrka čerpání dotačního titulu II. TALENT, zde není
žádáno o žádné přesuny .
- Probíhá prověrka čerpání dotace z výzvy 6 PODPORA SPORTOVNÍCH SVAZŮ.
V týdnu od 19.11. se uskuteční na příslušném odboru MŠMT konzultace
k jednoznačnému výkladu a způsobu vyúčtování dílčích titulů čerpání.
3. VV schválil návrh :
- na zvýšení kvalifikace Národní rozhodčí v disciplíně skoky pro p. Vladimíra
Kuklu
Hlasování: 5/0/0
- na zvýšení kvalifikace Národní rozhodčí v disciplíně spřežení pro Ing. Darii
Kotyzovou
Hlasování: 5/0/0
- na zvýšení kvalifikace na Rozhodčí specialista pro pí Katarinu Hlavovou
Hlasování: 5/0/0
4. VV nevyhověl žádosti vzdělávacího střediska TJ Krakonoš Trutnov akreditovaného
MŠMT o souhlas s pořádáním kurzu pro instruktory jezdectví ČJF.
Hlasování: 0/5/0
5. VV schválil termíny závěrečných zkoušek instruktorů a trenérů jezdectví dle návrhu
Mgr. Sedláčka , a to 30.11. – 2.12. 2018. Hlavním komisařem bude Ing. Jaroslav
Pecháček, komisaři MUDr. Helena Žižková, Ing. Jan Metelka, Ing. Ludvík Jandourek
Hlasování: 5/0/0

6. MB informoval o zasedání IT komise dne 17.10. t.r. ( viz materiál 5.1.1) a přednesl
doporučení zde přijatá, a následným schválením VV:
a/ přenos nastavení soutěží z JIS do Gallop, náklad 22.310.- Kč, realizace ACE
Design
Hlasování : 5/0/0
b/ On-line výsledky v JISu
- Náklad na straně JISu 30.600.- , realizace OLC
- Náklad na straně Gallop 18.430.-Kč, realizace ACE Design
Hlasování: 5/0/0
c/ Výsledkový modul spřežení v JISu
- Náklad do 60 tis Kč, realizace OLC
Hlasování: 4/0/1
Podmínkou realizace modulů ad a,b, c je termín zprovoznění do 31.3.2019.
V rámci projednání těchto bodů konstatuje VV neexistenci modulu pro export dat
z Gallopu ve formátu FEI. VV ukládá IT komisi analyzovat možnosti řešení.
7. VV vyhlašuje k 15.11.2108 , v souladu s dokumentem „Zásady sestavování, čerpání
a vyhodnocování rozpočtu“ , zahájení přípravy rozpočtu 2019 .
GS rozešle výzvu komisím disciplín s termínem předání podkladů do 10.prosince
2018. Současně sekretariát zahájí přípravu podkladů pro plán personálních a
provozních nákladů, investic. Vedle toho zkoordinuje přípravu podkladů za
vzdělávání, marketing, IT.
Hlasování: 5/0/0
8. VV projednal návrh komise úpravy přílohy F TECHNICKÉ PODMÍNKY Pony ( viz
materiál 6.1.1). Návrh nebyl přijat.
Hlasování: 1/1/3
9. BR informoval o jednání s uchazeči o ME skoky junioři 2021 (viz bod 8 na 50.
zasedání VV). Zhodnotil silnější i slabší stránky obou zájemců. Za klíčový bod
označil udržení kontinuity uchazeče z ČR, v tomto případě La Boheme Zduchovice
oproti ESC. VV rozhodl o postoupní žádosti La Boheme Zduchovice.
Hlasování: 5/0/0
10. VV v návaznosti na projednání na 50.VV a doporučení komisí zúčastněných disciplín
schvaluje podporu Zimního jezdeckého poháru 2019 ve výši 60 tis. Kč, s podmínkou
schválení této položky v rozpočtu na rok 2019.
Hlasování: 5/0/0
11. VV projednal žádost subjektu Rhea Dešná o pořádání MZ
CAI 2* H1,H2,H4
CAI 2* P1,P2,P4
CAI 3* H1,H2,H4

Ve dnech 30.8.- 1.9.2019. Za podmínky úhrady poplatku za pozdní přihlášení do
kalendáře FEI ve výši 1.000 CHF schvaluje zápis do kalendáře FEI.
Hlasování: 5/0/0
12. KŠ předložila termíny SCM, SCP jaro 2019, VV tyto schvaluje včetně návrhu
kontrolních závodů. Je nutné termíny SCM provázat s kalendářem závodů i u
disciplín drezura, všestrannost. Členům SCM drezura doporučuje start na CDI
Panská lícha.
Hlasování: 5/0/0
13. VV schvaluje seznamy účastníků SCM, včetně navýšení počtů skoky A na 26, skoky
B Čechy na 27.
Hlasování: 5/0/0
14. VV bere na vědomí změnu termínu SCP skoky Morava z 21.-22.12. na 8.9.12.2018.
15. VV schvaluje vyhlášení NP ČJF ve všestrannosti pony 2019 ( materiál 7.1.1)
Hlasování: 5/0/0
16. VV projednal návrhy STP na rok 2019 (materiál 7.2.1) s těmito závěry:
a. Skoky – odsouhlaseny, hlasování: 5/0/0
b. Drezura k dopracování
c. Para drezura - odsouhlaseny, hlasování: 5/0/0
d. Voltiž – odsouhlaseny, hlasování: 4/0/1
e. Vytrvalost – odsouhlaseny, hlasování: 5/0/0
f. Reining – odsouhlaseny, hlasování: 5/0/0
Následně budou předloženy STP všestrannost a pony
12:20 odchod BR
17. VV schvaluje pravidla Zimního jezdeckého poháru
Hlasování: 4/0/0
18. GS informoval o přípravě prezentačního stánku na Prague Playoffs (viz materiál
8.1.1), VV bere na vědomí
19. GS informoval o zahájení procesu nominací nejlepších jezdců a koní v jednotlivých
disciplínách a kategoriích za rok 2018, které budou vyhlášeny na Galavečeru ČJF
26. ledna 2109.
20. VV po seznámení se s návrhy obsaženými v zápisu OV Zlínské oblasti konstatuje, že
není v kapacitách VV tyto zpracovat především z pohledu rozsahu a hloubce
navrhovaných změn Stanov. K posouzení budou předány AK Toman.
21. VV schvaluje zadání překladů FEI pravidel 2019 pí Pellarové.
Hlasování: 4/0/0

22. Pan Holub podal ústní informaci o činnosti KRK v posledním období. Upozornil na
potřebu doplnění podkladů k vyúčtování dotace MHMP a ke kontrole hospodaření
za rok 2017.
23. VV ČJF bere na vědomi
Zápis z komise spřežení (příloha 10.1.1)
Zápis OV oblast B (příloha 10.2.1)
Zápis OV oblast D (příloha 10.3.1)
Zápis OV oblast F (příloha 10.4.1)
Zápis komise všestrannosti (příloha 10.5.1)
24. per rollam
volba člena ekonomické komise - paní Ludmily Šedé schváleno OP
schválení frekventantů SCP pro období 2018/2019 SCP KŠ

Zasedání VV bylo ukončeno ve 13:10
Zapsal: JK

