
Zápis z  48. zasedání VV ČJF -14.8.2018 
Přítomni (dle abecedního pořádku): 
Martin Blažek /MB/,Jaroslav Hupka /JH/,  Ing. Olga Plachá /OP/, Bohumil Rejnek /BR/ , JUDr. 
Kateřina Říhová /KR/  - příchod 12:10, Ing. Klára Šalková (KŠ) 
Omluveni:  
Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/ , Marek Holub /MH/,   J.Kunzl /JK/,  
Zasedání bylo zahájeno pí prezidentkou v 9:50 

 

1. VV odsouhlasil   předložený program jednání  rozšířený o následující body: 
- Žádost brazilské jezdkyně o reprezentaci  ČR 
- Doplnění pony komise 
- Pořádání kurzu FEI pro stewardy 
- Doplnění dalších žádostí o přádání MZ – bod 8.4 

Hlasování: 5/0/0 
 
 

2. OP informovala o obdržených návrzích na členy Ekonomické komise. 
Po  diskuzi  o cílech vzniku  Ekonomické komise, které má podpořit práci VV, 
proběhlo hlasování o jednotlivých návrzích. 
Pan Martin Hladík byl zvolen poměrem hlasů: 4/0/1 
Paní Ing. Vlaďka Pospíšilová byla zvolena poměrem hlasů: 5/0/0 
Paní Mgr. Kateřina Hanušová nebyla zvolena poměrem hlasů: 2/0/3 
Paní Ing. Eva Pařenicová  nebyla zvolena poměrem hlasů: 1/3/1 
Paní Ing. Klára Šalková byla zvolena poměrem hlasů: 5/0/0  
Paní Ing. Olga Plachá  byla zvolena  poměrem hlasů: 4/0/1 
GS zajistí podpis Dohody o mlčenlivosti (NDA) zvolených členů komise, kteří 
nejsou členy VV. 
 

3. OP informovala o neúnosně dlouhých prodlevách s předložením vyúčtování  
MČR, MZ,  výjezdů vedoucích družstev, které  následně komplikuje resp. 
znemožňuje jejich zaúčtování  a přehled o čerpání rozpočtu. V případě 
nerespektování termínů uvedených ve smlouvách resp. směrnicích nebudou 
vyúčtování přijata a proplacena.  
VV ČJF upozorňuje vedoucí družstev na reprezentačních výjezdech na 
dodržování schváleného dokumentu „Příručka pro vedoucího družstva při 
oficiálním reprezentačním výjezdu“ vydanou v roce 2016  podávat neprodleně 
zprávu o výsledcích závodů  tiskové mluvčí. 

4. Na žádost OV Středočeské oblasti VV  souhlasí se znovupřijetím pí B. Košíkové  
za podmínky současného dosažení smíru v běžícím soudním sporu. GS vstoupí 
do jednání s pí  Košíkovou resp. ve spolupráci se zastupující AK  s její  právní 
zástupkyní. 
Hlasování: 5/0/0 
 
Odchod MB 10:37 
 
 
 



 
 

 
 

5. VV  schvaluje předloženou nominaci závodníků na WEG 2018 
 
 
 

 
 

 
Hlasování: 4/0/0 

 
 

6. VV vzal na vědomí průběžnou informaci o přípravě  programu SCM – podzim 
2018/ jaro 2019. KŠ informovala  o revizi dokumentů a přípravě doplňujících, 
které rozešle v nejbližších dnech  členům VV. V rámci projednání byly schváleny 
termíny podzimních soustředění (materiál 6.2.2 se změnou soustředění skoky A 
v 10/2018 na termín 26. - 29.10.) 
Hlasování: 4/0/0 

7. VV na  návrh voltižní komise (materiál 6.2.1)vyslovil souhlas s účastí 
zahraničního trenéra v SCM voltiž, a to  v rozsahu dvou soustředění v průběhu 
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podzimu 2018 a při dodržení dříve předloženého celkového rozpočtu  všech SCM  
na podzim 2018. 
Hlasování: 4/0/0 

8. BR předložil návrh na zorganizování školení FEI  v termínu  22. - 25.11.2018 pro 
stewardy level 2, místo konání: Praha. VV  návrh schválil a ukládá sekretariátu 
realizaci. 
Hlasování: 4/0/0 

9. BR informoval o  zasedání EEF dne 13.8. v Budapešti. Do 31.8. je nutné odeslat 
případné připomínky k návrhu Pravidel ro rok 2019. 
Současně byly předloženy zásady olympijských kvalifikací na OH 2020, termín 
připomínek 31.8.. BR rozešle  komisím olympijských disciplín  a potencionálním 
uchazečům o kvalifikaci. 
 

10. VV se seznámil se žádostí brazilské jezdkyně o reprezentaci ČR. VV konstatuje, že 
není cílem ČJF podporovat účelové přestupy jezdců  s cílem reprezentovat ČR na 
OH. 
Hlasování: 0/3/1  
 

 Příchod KŘ  12:10 
11. VV schvaluje  návrh na jmenování pí Zdeňky  Špurkové  za členku komise pony. 

Hlasování: 5/0/0 
 

             Příchod MB 12:39 
12. VV projednal návrh na realizaci modulu vzdělávání v JISu (materiály 5.1.1  5.1.2). 

Realizaci doporučují komise IT, komise vzdělávací.  Investiční krytí je zajištěno 
rozhodnutím Rady ze dne 31.1.2018.  VV souhlasí s realizací v limitu 
předloženého rozpočtu ve výši 225 tis Kč, současně bude v rámci investičního 
limitu na rok 2018 blokována částka 45 tis Kč jako neuvolněná rezerva na tento 
modul. 
GS  se ukládá  projednat s vedením dodavatelské společnosti  přípravu smlouvy 
s pevnou cenou realizace. 
Hlasování: 3/0/3 zdržel Hupka - návrh schválen hlasem „pro“ prezidentky  
 

13. VV projednal stanovisko OV Plzeňské oblasti  (materiál 4.1.1) ve věci 
zpochybněné přítomnosti garanta při zkouškách ZZVJ dne 8.10.2017  ve Svržně. 
Byť toto stanovisko OV neřeší  přítomnosti resp roli dané osoby garanta  na 
zkouškách,  souhlasí VV  s opětovným zápisem Ing. Mentlíkové do seznamu hl 
komisařů ZZVJ. Pro zamezení jakýchkoliv pochybností v budoucnu VV opakovaně   
žádá používání jednotného formuláře  - protokolu o průběhu ZZVJ a  zajištění 
dohledu nad průběhem ZZVJ v oblastech. 
Hlasování: 6/0/0 
 

14. VV  schvaluje  termín Galavečera 2019   na 26. ledna 2019. Bere na vědomí 
informaci GS (materiál 8.3.1)  v přípravě místa konání, spolupracujících 
společností a rámcového rozpočtu. 
Hlasování: 6/0/0 
 



15. VV schvaluje následující žádosti  o pořádání MZ v ČR v roce 2019: 
- Voltiž, 27. -  30.6., Frenštát p. R. 
- Spřežení, 25. - 28.4., Kladruby n.L. 
- Vytrvalost, 1.6., Budislavice 
- Reining, 3.5., Kozlovice 
Hlasování: 6/0/0 

 
Zasedání VV  bylo ukončeno ve 13:30 
 
 
Zapsal: JK 
 
 
 
Přehled hlasování per –rollam s výsledkem „schváleno“: 
 

Nominace CEIO GB  

Nominace  na CSIO JCh   Ciekocinko , Polsko 

Úprava zásad KMK   

Rozpis na MČR 2018 pony  

Rozpis na MČR 2018 reining  

Rozpis  na MČR 2018 vytrvalost  

Schválení sloučení soutěži při MČR drezura Mistr ČR I.-III. a Mistr ČR IV.-V. v jednu 

soutěž Mistr ČR grade I.-V.  

Schválení úpravy účasti družstev v druhém kole  MČR drezura  

 
  
 
VV ČJF bere na vědomí zápisy OV: 
        

Zápis OV oblast C 16.7.  

Zápis OV oblast D 19.7.  

 


