Zápis z 43. zasedání VV ČJF -13.3.2018
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ladislav Dub /LD/, Martin Blažek /MB/, Jaroslav Hupka /JH/, Ing. Olga Plachá /OP/, Bohumil
Rejnek /BR/ , Kateřina Říhová /KR/
Omluveni:
Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/ , Marek Holub /MH/, Lucie Žulavská /LŽ/, J.Kunzl /JK/,
Zasedání bylo zahájeno pí prezidentkou v 9:35
1. VV odsouhlasil předložený program jednání rozšířený o následující body:
- Školitelé rozhodčích všech úrovní
- Školitelé stavitelů parkurů a tratí všech úrovní
- Kvalifikační podmínky MK na MS Ermello
- Status Zlatá podkova
- NP ČJF Reining
- Status polských jezdců v ČR
Hlasování: 6/0/0
2. VV vzal na vědomí zápis z 42. výkonného výboru
3. Ing. Plachá informovala o pracovní schůzce se zájemci o práci v IT komisi, které
se zúčastnili pí Bůžková (Středočeská oblast), p. Bauer (Severomoravská), p.
Havlíček (Jihomoravská), p. Špeta (Severočeská), p Blažek – všichni zúčastnění
projevili zájem o práci v komisi. Po dořešení členství v ČJF pana Havlíčka a Špeta
předloží OP ke schválení.
OP dále informovala o rozhovoru se známými kandidáty na doplnění VV - pí
Ing. Šalkovou, pí Ing. Bůžkovou.
JH požádal pana Duba, zda by po přechodnou dobu byl nápomocen
v ekonomické problematice, než bude zvolen nový viceprezident pro
ekonomiku.
4. VV projednal podkladový materiál Účetnictví 2016 (5.1.1) a bere na vědomí
uvedené informace, ukládá GS v termínu do 31. 3. 2018 zajistit koordinaci
dořešení otevřených bodů
Hlasování: 4/0/1 (KR nehlasovala)
5. VV projednal podkladový materiál Účetnictví 2017 (5.2.1) a bere na vědomí
uvedené informace, ukládá GS v termínu do 23. 3. 2018 zajistit koordinaci
dořešení otevřených bodů
Hlasování: 6/0/0
6. VV projednal podkladový materiál Vyúčtování dotací MŠMT 2017 (5.3.1) a
ukládá GS v termínu do 23. 3. 2018 zajistit koordinaci přípravy chybějících
podkladů.
Hlasování: 6/0/0
7. VV projednal a bere na vědomí podkladový materiál Dotace MŠMT 2018 (5.4.1)
Hlasování: 6/0/0
8. VV projednal informaci o nastavení rozpočtu v sw Xaverius (5.5.2) a ukládá
sekretariátu v termínu do 23. 3. 2018 odstranit chyby a uvést v soulad
nastavení dle provizorního rozpočtu 2018.
Hlasování: 6/0/0

9. VV projednal informaci o platební bráně (5.6.1) a ukládá GS dořešit
funkcionalitu do 23. 3. 2018
Hlasování: 6/0/0
10. VV bere na vědomí informaci týkající se rezerv oblastí (5.7.1) a ukládá GS dořešit
potvrzení stavu k 1. 1. 2017 a následně aktualizovat stav k 1. 1. 2018.
Hlasování: 6/0/0
11. VV souhlasí s návrhem na odklad podání přiznání k dani z příjmu a ukládá GS a
pí prezidentce zajistit v termínu do 23. 3. 2018.
Hlasování: 6/0/0
12. VV odsouhlasil návrh na zvýšení kvalifikace na rozhodčí – specialista pro skoky
pana Ladislava Duba a paní Lenky Jůzové (materiál 4.1.1)
Hlasování: 6/0/0
13. VV souhlasí s vypsáním druhého termínu doškolení pro stylové komisaře
(refreshing) na 14. 4. 2018 ve spolupráci s Karlovarskou oblastí, za podmínky
dopracování programu v souladu s dokumentem Vzdělávání v ČJF Lektorem
bude Ing. Jan Šíma. (materiál 4.2.1)
Hlasování: 6/0/0
14. VV projednal žádost pí Damborské o uznání kvalifikace národního stewarda
s poukazem na kvalifikaci stewarda FEI (materiál 4.3.1). Žádosti nebylo
vyhověno, pro udělení je nutné absolvovat kurz pro národní stewardy
v souladu s dokumentem Vzdělávání ČJF, který je závazný pro všechny
funkcionáře. V JISu je zaznamenána kvalifikace FEI, toto umožňuje zastávat
funkci stewarda na národních závodech.
Hlasování: 1/4/1 (pro – L Dub, zdržel se – J. Hupka)
15. VV se seznámil se žádostí o stanovisko ve věci zařazení do SCM a účasti na
reprezentačních výjezdech (materiál 4.4.1). Potvrdil princip propojení SCM a
reprezentace. Současně ukládá sekretariátu předložit finanční požadavky na
účast trenérů SCM na reprezentačních výjezdech.
16. VV vzal na vědomí vypsání nového kurzu Stavitelů parkurů a kurzů III. třídy se
vstupním seminářem ve dnech 6 - 7. 4. 2018 v Hradištku. (materiál 4.5.1)
17. VV odsouhlasil seznam školitelů rozhodčích všech úrovní a školitelů stavitelů
parkurů a tratí všech úrovní na rok 2018 (materiál 4.6.1)
Hlasování: 6/0/0)
18. KR požádala o revizi kapitoly Vzdělávání v provizorním rozpočtu na rok 2018 mj.
konstatuje absenci rozpočtu na projekt Pedagogické dovednosti.
19. Předseda KRK pan Holub upozornil na zásady komunikace mj. ve vztahu
k dokumentu „Komunikační manuál“ z ledna 2017. Následně byly diskutovány
případy nekorektní komunikace člena VV p. Blažka na sociálních sítích.
Výkonný výbor přijal následující usnesení:
„ Výkonný výbor se zásadně distancuje od jednání člena VV pana Martina Blažka,
který mj. na svém veřejném FB profilu hrubým a nevybíravým způsobem napadl
členy Kontrolní a revizní komise a sportovce, kteří budou reprezentovat Českou
jezdeckou federaci na Světových hrách jezdeckých hrách. Výrazy a pojmy , které
ve svém vyjádření výše uvedený použil, jsou v přímém rozporu s právními a
zejména morálními principy demokratické společnosti 21. století.

Tento způsob komunikace poškozuje dobré jméno ČJF a považujeme ho za
nepřijatelný a neslučitelný s členstvím v ČJF. Od členů ČJF očekáváme za všech
okolností sportovní a slušné chování, v souladu s pravidly jezdeckého sportu a
Etického kodexu FEI. Shora uvedené jednání je naprosto neakceptovatelné o to
víc, že se jedná o člena statutárního orgánu federace , tudíž osoby, která
v podstatě zastupuje ČJF navenek“
Současně VV požaduje od pana Martina Blažka veřejnou omluvu dotčeným
subjektům.
Hlasování: 6/0/0
20. VV pověřuje GS, v souladu se Stanovami, zastoupením v pracovně-právních
vztazích a uděluje oprávnění v těchto věcech jednat jménem ČJF . Současně
ukládá projednat vyjadřování pí Hůlkové na sociálních sítích.
Hlasování: 6/0/0
21. Na podnět BR zaujal VV stanovisko k projektu Talent pony, který nebyl oblastmi
zařazen do priorit v rámci OPP. VV konstatuje prioritu směrem k SCP (SpS
pony) a při celkových rozpočtovaných zdrojích na projekty pony v provizorním
rozpočtu 2018 nepovažuje projekt Talent pony v roce 2018 za realizovatelný.
22. VV požádal o dopracování materiálů pro získání kvalifikace stewarda
vytrvalostních závodů (6.3.1, 6.4.1).
23. VV bere na vědomí informaci o soustředění širšího reprezentačního výběru
spřežení.
24. VV schvaluje účast BR a pí Šveńkové na poradě Skupiny C divize 2 národní
pohár skoky ve Vídni 20. března 2018.
Hlasování: 6/0/0
14:20 odchod LD
25. VV projednal návrh Kvalifikačních podmínek pro MK na MS Ermello, souhlasí
s navrženými zásadami po vypuštění pasáže začínající „ DK ve spolupráci …..“
Hlasování: 5/0/0
26. VV zaujal nesouhlasné stanovisko k návrhu na zrušení povinnosti přítomnosti
sanitky na MČR
Hlasování: 0/5/0
27. VV odsouhlasil zadání SW úpravy v JISu - roční export do UEK, rozpočtovaná
částka 6.800.- Kč (materiál 8.5.1)
Hlasování: 5/0/0
Současně ukládá sekretariátu prověřit smluvní vztahy mezi UEK a ČJF a dle
zjištění stavu aktualizovat resp nastavit smluvní vztah.
28. Hlasování per rollam
a. „Stylový pohár pony“, navrhovatel JH
Schváleno 1. 3. 2018, pro: JH,MB, BR, OP, LD
b. Vyslání p. Kunáta na kongres „Horse in Sport“, předkladatel BR
Schváleno 4. 3. 2018, pro: OP, JH, LD, MB, KR
c. Jmenování p. Goščíka trenérem v SpS Frenštát, p. Hruška převezme roli
asistenta, předkladatel BR
Schváleno 20. 2. 2018, pro: OP, JH, LD, MB, KR
d. Spolupráce v oblasti reklamy s hodinářstvím Bechyně (web, jezdecký magazín
ČT 4), předkladatel JK
Schváleno 19. 2., pro: OP, JH, LD, MB, KR, GV

e. Promítnutí změn v Pravidlech na rok 2018 do SW Gallop v rozsahu nákladů
cca 28,5 tis Kč
Schváleno 2. 3. 2018, pro: OP, JH, LD, MB, KR
f. Prodloužení spolupráce s PR agenturou Medea na rok 2018 v objemu 302,5
tis Kč, předkladatel OP
Schváleno 2. 3. 2018, pro: OP, JH, LD, KR proti: MB
15:15 ukončuje pí Plachá jednání VV (po odchodu MB, LD,KR není VV usnášeníschopný).
Nutné body ze zbývající agendy budou řešeny per-rollam.

Zapsal: jk

