Zápis z 41. zasedání VV ČJF -13. 2. 2018
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Martin Blažek /MB/, Ladislav Dub (LD), Jaroslav Hupka /JH/, Ing. Olga Plachá /OP/, Bohumil
Rejnek /BR/ - od 9.55, JUDr. Kateřina Říhová /KŘ/
Omluveni: Ing. Gabriela Valeriánová /GV/
Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/,M. Holub (MH), J.Kunzl /JK/,
Zasedání bylo zahájeno pí prezidentkou v 9:45
1. VV odsouhlasil předložený program jednání
Hlasování o programu: 5/0/0
2. VV vzal na vědomí zápis ze 40. výkonného výboru
3. VV projednal Zápis z jednání KRK ze dne 5. 12. 2017, který se týkal podnětu
předsedy OV Královéhradecké oblasti p. Pejose týkající se výše rezervy oblasti
stanovená na rok 2016, (materiál 3.1.1) Na základě uvedených skutečností
souhlasí VV s doporučením KRK navýšit o částku 12.600.- Kč rozpočet
Královehradecké oblasti pro rok 2018.
Hlasování: 5/0/0
Příchod BR – 9:55
4. VV bere na vědomí zápis KRK ze dne 9. 1. 2018 (materiál 3.1.2). Ve věci kontroly
dotací MHMP za období 2016/17 bylo konstatováno, že poskytnuté dotace jsou
v souladu s příslušnými dotačními tituly, podloženy smluvní dokumentací a
vyúčtování je doloženo účetními doklady.
Podnět pana Hladíka se týkal nákladů na posudek advokátní kanceláře
v souvislosti s Rozhodnutím Disciplinární komise č.j. 1 – 2017. KRK konstatuje, že
VV nejednal v rozporu s právními předpisy nebo předpisy ČKF.
Ukládá sekretariátu aktualizovat vnitřní směrnice týkající se účetnictví a
podpisových vzorů.
Hlasování: 6/0/0
5. VV bere na vědomí Zápis KRK - Kontrola hospodaření 2016 (materiál 3.2) s níže
uvedeným kontrolním závěrem:
KRK má za to, že účetnictví vedené v roce 2016 není průkazné a že účetní
závěrka nepodává věrný a poctivý obraz o majetku, pohledávkách a závazcích
České jezdecké federace , evidentně nejsou v souladu s právními předpisy a
příslušným rámcem účetního výkaznictví a vnitřními směrnicemi .
VV ukládá sekretariátu vyřešit připomínky a dílčí závěry uvedené v Zápisu tak,
aby mohly být projednány na jednání VV v 03/2018.
Hlasování: 6/0/0
6. VV projednal Zprávu o činnosti KRK při projednávání projektu „JIS“ s těmito
závěry:
a/ prověřit dokumentaci ke zdrojovému kódu,

b/ prověřit záruku na SW dle smlouvy, srovnat s termíny v předávacích
protokolech
c/ reagovat na připomínky k oběhu dokladů, nastavení limitu ke schvalování
objednávek
Hlasování: 6/0/0
Ve vztahu k projednávané problematice VV:
d/ pověřil pí Ing Plachou, ve spolupráci s OV, zrekonstruovat IT komisi, následně
předložit plán IT na rok 2018 (nejedná se pouze o JIS)
Hlasování: 5/0/1
e/ za jednu z prvních priorit považuje dokončení vzdělávacího modulu a ukládá
sekretariátu aktualizovat kalkulaci nákladů na dokončení modulu.
Hlasování: 6/0/0
f/souhlasí se zakázkou na identifikaci plateb uskutečněných platební kartou
v JISu s vazbou na účetní systém. Rozsah 10 hodin (7.000.- Kč + DPH)
Hlasování: 6/0/0
7. VV deleguje pana Kunzla na 35. Valnou hromadu ČUS dne 6. 3. 2018
v Nymburce.
Hlasování: 6/0/0
8. VV projednal Metodický pokyn k určování osob hlavních komisařů a komisařů
pro ZZVJ včetně jmenovitých návrhů za jednotlivé oblasti (materiál 4.2.1). Návrh
odsouhlasil s tímto doplněním:
„Hlavní komisaři mohou zastávat funkci komisaře“
Hlasování: 6/0/0
9. VV vzal na vědomí návrh na projekt Galopy 2018 týkající se souboru aktivit pro
implementaci metodiky Galops, zapojení vybraných jezdeckých klubů, spuštění
webu pro zájemce o jezdectví ze široké veřejnosti (materiál 4.3.1) a uložil
sekretariátu předložit akční plán na VV v 03/2013.
Současně odsouhlasil spuštění a propagaci nového webu
www.jezdectviprovsechny.cz
Hlasování: 6/0/0
10. VV odsouhlasil návrh (materiál 4.4.1) na zvýšení kvalifikace rozhodčích skoky na
úroveň Národní rozhodčí
a. pana Romana Krejčíka
b. Mgr. Petru Svobodovou
Hlasování: 6/0/0
11. VV vyhověl žádosti pí Lenky Šaškové na prodloužení lhůty povinné praxe na
zkoušky drezurního rozhodčího do konce roku 2018 (materiál 4.5.1)
Hlasování: 6/0/0
12. VV odsouhlasil dle materiálů 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 návrh drezurních úloh
DREZURNÍ ÚLOHA TRENÉR„L“ – VŠEOBECNÁ LICENCE

DREZURNÍ ÚLOHA „L“ - INSTRUKTOR JEZDECTVÍ
DREZURNÍ ÚLOHA „S“ - TRENÉR DREZURNÍ SPECIALISTA
Hlasování: 6/0/0
13. VV projednal návrh na pořádání doškolení stylových komisařů
v Severomoravské oblasti těmito závěry:
- Návrh neschvaluje s poukazem na kurz vyhlášený v termímu 9. - 11. 3
v Královicích
- Tento typ kurzu vyřadit z OPP, organizovat pouze na centrální úrovni
- Případný další kurz může být uspořádán pouze centrálně, s předepsanou
osnovou a školitelem, který se zúčastnil doškolení v Královicích – viz bod
výše.
Hlasování: 6/0/0
14. BR informoval o fondu FEI Solidarity a výměnném programu FEI pro mladé a
začínající funkcionáře. Sekretariát předá informace komisím disciplín k využití.
15. VV vysílá pana Rejnka na Sport Forum FEI, Lausanne 26. - 27. 3. 2017. Náklady
cca 20 tis Kč.
Hlasování: 5/0/1
16. VV odsouhlasil rozpis mezinárodních závodů CPED v Královicích.
Hlasování: 6/0/0
17. VV neschvaluje návrh komise všestrannosti na rozšíření počtu poníků v SCM
všestrannost (materiál 6.7.1)
Hlasování: 1/5/0
18. VV po diskuzi první verze návrhu nominace funkcionářů na MČR 2018
(materiál 6.1.) uložil BR doplnění a předložení na další VV.
19. VV odsouhlasil širší nominaci jezdců na WEG 2018 (materiál 6.5.1)

Voltiž
Skupina: Kocurová Kateřina, Krištofová Vanessa, Stříbná Nela, Kubíková Lucie, Czyžová Tereza, Žurková Ema,
Resslerová Kateřina
Jednotlivci: Hablovič Jan, Kocurová Kateřin (zároveň členkou týmu)
Lonžéři: Videnková Andrea, Svoboda Ondřej
Vytrvalost:
Petr Jadlovský, Lucie Škábova, Janek Kroupa, Tereza Kopecká,
Veterinář: MVDr. Zuzana Žežulková
Drezura: Pavla Rubíčková
Para-drezura: Anastasja Vištalová
Spřežení: Jiří Nesvačil ml.

Skoky:
Aleš Opatrný, Anna Kellnerová, Ondřej Zvára, Kamil Papoušek, Emma Augier de Moussac
Veterinář: Philipp Genn (tohoto veterináře je možné využít i pro ostatní disciplíny mimo Vytrvalost).

s doplněním nominace šéfů ekipy: R Habásková – drezura, J.Pavel – spřežení, M
Šveňková – skoky. Šéfem mise VV nominuje B. Rejnka.
Hlasování: 6/0/0
Dále VV ukládá GS zajistit návrh smlouvy mezi ČJF a jezdcem o úhradě nákladů
vynaložených ČJF (záloha na přepravu koní, záloha na ubytování) pro případ
nemožnosti profinancování z rozpočtu ČJF.
Ukládá M. Šveňkové prověřit možnost pojištění případného storna letecké
přepravy koní a pojištění koní.
14:40 odchod KŘ
20. VV po projednání návrhu pana Fialy, předsedy SCHČSP (materiál 6.8.1)
neschvaluje návrh na zavedení kategorie malých koní pro start v soutěži ČJF.
Hlasování: 0/5/0
odchod MB
21. VV schvaluje návrh pohárů a šampionátů
- Národní drezurní pohár ČJF dětí, mládeže, juniorů a jezdců na pony 2018
(materiál 7.1.1) Po doplnění kvalifikačních kol bude zveřejněno
- Národní drezurní pohár ČJF „S“, „ST –mladí jezdci“, malá a střední runda
2018 (materiál 7.2.1)
- Národní pohár ČJF dětí a mládeže 2018 všestrannost – pony (materiál 7.3.1)
- Stylový pohár (změnu názvu dodá skoková komise) dětí a juniorů na velkých
koních 2018 (materiál 7.4.1)
- Stylový pohár pony 2018 (materiál 7.5.1)
Hlasování: 4/0/0
22. VV, vzhledem k tomu , že se nejedná o celorepublikovou soutěž a tedy nespadá
do kompetence VV, neschvaluje návrhy na:
- Drezurní šampionát ČJF 2018 - pony , děti a junioři (materiál 7.6.1)
- Drezurní šampionát 2018 – mladí jezdci a senioři (materiál 7.7.1)
Hlasování: 0/1/3
23. VV vzal na vědomí doplněný materiál Implementace GDPR v ČJF (materiál 8.1.1)
a uložil GS sledovat postup prací v ČUSu, realizaci legislativy v ČR.

Hlasování per – rollam
Bod 8.
1. úprava v STP MČR drezura třetí kolo pro kategorii seniory velká runda změna úlohy
z vGP 2016 na úlohu vIMA/B.

Hlasování 7/0/0

2. Minimální požadované nominační kritéria pro povolení drezurních jezdců ČJF na
mezinárodních závodech pro rok 2018.
Hlasování: 4/0/3 – zdrželi se OP,LD,GV
3. Změna termínu MČR Reining na 08.-09.09.2018 .
Hlasování: 6/0/1 – zdržela se GV
4. Směrnice na stravné a náhradu cestovních výdajů pro rok 2018.
Hlasování: 6/0/1 –zdržela se GV
5. Doškolení trenérů skoky – 3.3.2017 ve Zduchovicích (materiál 4.1.1) a trenérů
všestrannosti – 25.3.2017 Suchá (materiál 4.1.2)
Hlasování: 5/0/2 – zdrželi se LD, GV

VV bere na vědomi zápisy komisí, oblastí
Zápis z jednání komise spřežení (příloha 9.1.1)
Zápis z jednání komise PONY (příloha 9.2.1)
Zápis ze schůze komise VŠESTRANNOSTI (příloha 9.3.1)
Zápis ze schůze SKOKOVÉ komise (příloha 9.4.1)
Zápis OV Středočeská oblast (příloha 9.5.1)
Zápis OV Jihomoravská oblast (9.6.1)
Zápis OV oblast Plzeň (9.7.1)
Zápis – Dr. Dieter Schüle (příloha 9.8.1)
Zápis OV Oblast Karlovy Vary (příloha 9.9.1)

Zapsal: J.Kunzl

