
Zápis z 50. zasedání VV ČJF -9.10.2018 
Přítomni (dle abecedního pořádku): 
Martin Blažek /MB/,Jaroslav Hupka /JH/,  Ing. Olga Plachá /OP/, Bohumil Rejnek /BR/ , JUDr. 
Kateřina Anna Magnna /KM/ ,Ing. Klára Šalková (KŠ) 
Omluveni:  
Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/ , Marek Holub /MH/,  J.Kunzl /JK/,  
Zasedání bylo zahájeno pí prezidentkou v 9:45 

 

1. VV odsouhlasil doplnění   předloženého programu jednání   o následující bod: 
- Problémy s pořadateli závodů a odpovědnost rozhodčích v roce 2018 

Hlasování: 4/2/0 
a následně odsouhlasil doplněný program jako celek 
Hlasování: 6/0/0 

 
2. OP informovala o vývoji  kauzy H. Šalamonové – zamítnutí odvolání Krajským 

soudem v Ostravě. V rámci diskuze byly doplněny informace z insolvenčního 
řízení. VV uložil GS projednat další postup s právním zástupcem ČJF Mgr. Kučerou 
a konkurzním správcem, informovat o návrhu dalších kroků. 
 

3. OP v rámci informace o připravovaném zasedání Rady ČJF předložila návrh VV na 
stanovení klíče na volbu  delegátů volební Konference ČJF (jaro 2019)  na 
oblastních konferencích.  

 
Návrh: „Jeden delegát na každých započatých 250 členů oblasti, rozhodujícím datem 
je stanoveno 30. září 2018“ 
Hlasování: 6/0/0 
 
4. VV odsouhlasil zvýšení kvalifikace na „Rozhodčí specialista v disciplíně  drezura“  

pí Lucie Marešové. 
Hlasování: 6/0/0 

 
5. VV odsouhlasil na základě návrhu Karlovarské oblasti (materiál 4.2.1)  složení 

komise u zkoušek: 
a/ Instruktor jezdectví (2.- 3. 12.2018) 

- Hlavní komisař: Ing. Marcela Šímová 
- Komisaři: Ing. Jan Šíma, Ondřej Nágr, Vít Čmolík 

 
b/ trenér II.třídy, instruktor jezdectví (10.2.2019) 
- Hlavní komisař: Ing. Marcela Šímová 
- Komisaři: Ing. Jan Šíma, Ondřej Nágr, Vít Čmolík 

 
c/ rozhodčí – disciplíny skok a drezura (10.2.2019) 
- Hlavní komisař: Ing. Marcela Šímová 
- Komisaři: Ing. Jan Šíma , Vít Čmolík 
 
Hlasování: 6/0/0 



6. VV prodiskutoval předložený podklad „Problémy s pořadateli závodů a 
odpovědnost rozhodčích v roce 2018“. Uložil GS zařadit na program pracovního 
jednání s oblastními sekretáři 23.10. t.r.,rozeslat k projednání komisím disciplín. 
 

7. VV dále jednal o  pověření pořadatelstvím jednotlivých MČR 2019 (podkladové 
materiály  6.1.1, 6.1.2)  

 

V úvodu projednání bodu rozhodl VV o návrhu na rozdělení MČR drezura a 
paradrezury, který odmítl 
Hlasování: 2/4/0 
 
Následně odsouhlasil pořadatele dle přehledu: 
 

 
        
  Pořadatel MČR drezura/ paradrezura byl schválen poměrem:  5/0/1. 
 Ostatní pořadatelé: 6/0/0 
 

8. VV uložil  BR jednat se zájemci o pořádání ME  skoky, junioři v roce 2021  (Equine 
Sport Center Olomouc, Jezdecký oddíl La- Boheme Zduchovice) a předložit návrh 
na výběr jednoho z adeptů. 

9. VV  odsouhlasil soubor předložených materiálů k SCM ( metodika, formulářem, 
kritéria výběru, …)  podkladové materiály 6.3. 1 - 11.  
Hlasování: 6/0/0 

10. VV projednal návrh na zřízení SCM drezura Morava (6.5.1)  s následujícími závěry: 
- z rozpočtu na rok 2018 podpořit účast zahraničního trenéra na soustředění 

na Moravě 
- zajistit přípravu SCM od podzimu 2019 (rozpočet, dotace, trenéři, areál,..) 

 
11. BR předložil návrh na podporu Zimního jezdeckého poháru a jezdeckého festivalu 

2019, VV  vyžádal doplnění stanoviskem komisí zařazených disciplín 
 

12. BR  informoval o průběhu WEG  jak ze sportovního tak i organizačního hlediska. 

Přehled MČR 2019 

MČR Místo Termín

Vytrvalost Budislavice 30.5. - 2.6.

Drezura/paradrezura Královice 17. - 21.7.

Skoky senioři Martinice 24.-28.7.

Všestrannost Borová 1.- 4.8.

Skoky  děti/junioři Zduchovice 14.-18.8.

Pony D + S Zduchovice 21.-25.8.

Reining Kozlovice 5.-8.9.

Spřežení Těšánky 18.- 22.9.

Voltiž Frenštát p. R. 19. - 22.9.

Paravoltiž Hostěnice 3.-6.10.



 

13. VV rozhodl o vypuštění kategorizace sportovců pro skokové soutěže z pravidel 
Hlasování: 5/0/1 
 

14. VV  neschvaluje  návrh Přílohy F Technických  podmínek  v národních soutěžích 
pony   (materiál 7.5.1)   
Hlasování: 0/3/3 

15. VV  schvaluje a ukládá publikovat v JISu rozhodčí pro paravoltiž  z České 
hiporehabilitační společnosti  (materiál 7.7.1)  - s poznámkou „oprávnění pro 
paravoltiž“ 

 
16. GS informoval o průběhu příprav Galavečera 2019.  V návaznosti na podklad 8.1.1 

schválil VV: 
 

- Postupné termíny – zahájení prodeje vstupenek, hlasování 
- Strukturu cen vstupenek, prodej prostřednictvím společnosti GoOut s.r.o. 
Hlasování: 6/0/0 
Ukládá předložit nový návrh vizuálu plakátu 
 

17. KM navrhuje v prosinci uspořádat dva semináře hlavních komisařů a komisařů 
ZZVJ. 
 

18. Příští VV se koná dne 14.11.2018 
 

Zasedání VV  bylo ukončeno ve 14:50 
 
Zapsal: JK 
 
 
Přehled hlasování per –rollam s výsledkem „schváleno“: 
Zápis o hlasování per-rollam rozpis  závodů Global Champions Prague  

Zápis o hlasování per-rollam zařazení závodů Global Champions tour  

Zápis o hlasování per-rollam schválení zkoušky stavitelů tratí pro spřežení 2.-3.11.2018 JK 

Trojanovice 

Zápis o hlasování per-rollam zrušení termínu 13.-14.10.2018  SCM skoky B 

Zápis o hlasování per-rollam schválení OM VčO soutěže družstev ve skákání 

Zápis o hlasování per-rollam schválení rozpisu finále KMK drezura   

Zápis o hlasování per-rollam schválení rozpisu finále KMK skoky  

Zápis o hlasování per-rollam schválení rozpisu MČR 2018 paravoltiž Brno  

Zápis o hlasování per-rollam schválení změny komisaře na opracovišti MČR v reiningu  

Zápis o hlasování per-rollam schválení změny termínu posledního kola STYLOVÝ POHÁR 2018 

kola kat. B 


