
Zápis z  46. zasedání VV ČJF -19.6.2018 
Přítomni (dle abecedního pořádku): 
  Martin Blažek /MB/,   Jaroslav Hupka /JH/,  Ing. Olga Plachá /OP/, Bohumil Rejnek /BR/ , 
Kateřina Říhová /KR/ -( příchod 11:07) 
Omluveni:  
Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/ , Marek Holub /MH/,   J.Kunzl /JK/,  
Zasedání bylo zahájeno pí prezidentkou v 9:35 

 

1. VV odsouhlasil   předložený program jednání  rozšířený o následující body: 
- Nesoulad zápisu garantů na ZZJV  v 10/2017  Svržno   - bod 4.2 
- Pravidla pro účast  pony  na MZ,ME  - bod 6.7 
- Jmenování  vedoucího družstva  na ME  v drezuře , Francie 
- Jmenování  vedoucích družstev na WEG 

Hlasování: 4/0/0 
2. VV   odsouhlasil zápis z 45.VV  s těmito úpravami : 

- Hlasování per-rollam bude uvedeno jenom v přehledu 
- VV zatím nenominuje zástupce VV na MČR v reiningu 

3. OP informoval  o pracech na návrhu finálního rozpočtu,  s odvoláním na materiál   
3.1.1  zdůraznila existenci validních  podkladů a rozhodnutí  pro přípravu 
rozpočtu. V rámci tohoto procesu byl vyžádán závazný výklad od DiK ve věci 
kompetence OV a Rady. 

4. OP informovala o per- rollam hlasování  Rady   o  návrhu příspěvku na WEG. 
Návrh ve výši 950 tis Kč byl schválen 8  hlasy. Uvolněné prostředky jsou určeny 
na: 
-  příspěvek na dopravu  závodníků a nezbytného doprovodu 
- úhradu startovného  
- materiální vybavení (oblečení) 
- náklady na vedoucí družstev a  mise 

pozn.: ubytování je hrazeno pořadatelem v rozsahu dnů dle rozpisů 
 

5. OP informovala o jednání  nově složené IT komise  ( viz materiál 5.6.1)  
Dne 25.6. proběhne jednání vzdělávací komise a MB k finalizaci vzdělávacího  
modulu. 

6. VV  se zabýval materiálem analyzující vytížení serverů ( materiál 5.1.1) , na 
kterých je provozován JIS.  
V 10:40 odchod MB 
V 11:07 příchod KŘ 
VV vzal  materiál na vědomí, uložil  předložit  ve zúžené podobě s navrženou 
alternativou  a doplnit výhled  do budoucna 
Hlasování: 4/0/0 

7. VV odsouhlasil  dva návrhy nových funkcionalit v JISU , jedná se o  Žádost- FEI 
registrace /prodloužení jezdce  ( matriál 5.2.1)   a Žádost – vystavení  FEI 
registrace /pasu koně  ( materiál 5.2.1)  , v odhadované ceně po 12.750.- Kč. 
Hlasování: 2/0/2 – návrh byl schválen hlasem prezidentky „pro“ dle čl. 11.5.2 
Stanov 

8. VV požádal o doplnění – popisu  funkcionality návrhu v JISu modulu FEI – import 
startujících s FEI Entry Systému ( materiál 5.4.1)     



9. VV vzal na vědomí   informaci o porušení pravidel startem  koní bez licence  , 
jezdec OZ , závody Jumping Festival  Zduchovice 1.-3.6.2018  a předání OV  
Jihomoravského kraje k disciplinárnímu řízení  

10. VV  na návrh vzešlý ze zasedání IT komise a přednesený  OP zvolil pana M. 
Blažka předsedou IT komise  
Hlasování: 2/0/2 , prezidentka „pro“ 
 

11. VV  schválil  zvýšení kvalifikace  p. Petra Habrcetla  na Národního stavitele  
parkurů a tratí  ve spřežení 
Hlasování: 4/0/0 

12. VV  schválil  zvýšení kvalifikace  pí Jany Noskové na Rozhodčí specialista 
v disciplíně skoky    
Hlasování: 4/0/0 

13. VV  schválil  zvýšení kvalifikace  pí Markéty Kvapilové  na Národní rozhodčí  
v disciplíně skoky    
Hlasování: 4/0/0 

14. VV  schválil  zvýšení kvalifikace  pí Elišky Čmolíkové   na Rozhodčí specialista 
v disciplíně drezura 
 Hlasování: 4/0/0 

15. VV projednal případ nedodržení podmínek ZZVJ. Dokument Vzdělávání v ČJF 
stanovuje povinnost potvrzení přihlášky uchazeče ZZVJ jeho garantem a 
přítomnost garanta po celou dobu konání ZZVJ. Přičemž garant se v den konání 
ZZVJ prokazuje platnou licencí instruktora jezdectví nebo trenéra hl. komisaři 
ZZVJ. Bylo zjištěno, že na prezenční listině a záznamu o průběhu zkoušek 
podepsaných hl. komisařem ze ZZVJ ve Svržně dne 8. 10. 2017 je jako garant dvou 
účastníků uvedena pí. Laiblová, přičemž ve skutečnosti tyto účastníky na ZZVJ 
nepřipravovala a na ZZVJ nebyla ani přítomna. VV v této souvislosti stanovuje 
následující: 
- Zavádí  povinnosti používání jednotného formuláře ZZVJ na záznam o průběhu 

zkoušek, který bude neprodleně opětovně rozeslán všem OS   
- pozastavení zařazení hl. komisařky p. Mentlíkové do seznamu hl. komisařů a 

komisařů ZZVJ s okamžitou účinností 
- VV ukládá OV Plzeňského kraje daný případ došetřit a informovat VV o 

výsledku 
 

Hlasování: 2/1/1 , prezidentka „pro“ 
 
Ve 12:05 příchod MB  

16. VV projednal informaci  o přípravě   SCM na období  2018/19 ( viz  materiály  
6.1.1 – 4)   s následujícími závěry: 
- V oblasti rozpočtu na období   podzim 2018  

o Rozpočtovat částku 3,2 mil 
o Podklady pro rozpočet předložit ve formě funkční Excel tabulky 
o Navrhnout objem finančních prostředků na podporu oblastních SCM 

- Potvrzuje stávající areály pro pořádání jednotlivých soustředění  v období 
2018/19 

- V oblasti trenérů 



o Potvrzuje stávající tuzemské trenéry 
o Potvrzuje T. Nagela  - SCM Skoky A 
o Potvrzuje K.Klingspor jako trenérku SCM všestrannost 
o Potvrzuje Larse Christennsona  jako  krosového trenéra pro SCM 

všestrannost 
o Pověřuje BR předložením návrhu na obsazení  zahraničního trenéra  

pro SCM  drezury 
- V oblasti organizace 

o Schvaluje třídenní  model  soustředění SCM  Drezury, Všestrannosti, 
kdy během prvního dne proběhne  výběr ( tuzemskými trenéry)  
jezdců do skupiny  trénující druhý a třetí den se zahraničním 
trenérem  

o Předložit dopracovaný materiál organizační struktury  
Hlasování: 5/0/0 

 
17. VV ukládá prostřednictvím sekretariátu zajistit  od všech pořadatelů MČR 

předložení kompletního vyúčtování nákladů na  sbor rozhodčích a funkcionářů. 
18. VV schvaluje pravidla pro účast  pony na MZ, ME  s dílčími úpravami  do 

předloženého materiálu (6.9.1) 
Hlasování: 5/0/0 

19. VV schvaluje nominaci vedoucích družstev na WEG 2018 : 
Spřežení – Jaroslav Pavel 
Paradrezura – Renata Habásková 
Voltiž – Jana Sklenaříková 
 Skoky – Markéta Šveňková 
Hlasování: 5/0/0 
 

20. VV   odsouhlasil předložení návrhu  obnovy časomír Radě k rozhodnutí ( materiál 
8.1.1) 

 
 
Jednání VV bylo ukončeno ve 13:30 
 
 
Zapsal: J.Kunzl 
 
 
Přehled hlasování per-rollam: 
 

Nominace ME drezura (příloha 6.2.1) – 5/0/0 

Nominace na ME skoky (příloha 6.3.1)- 5/0/0 

Nominace na ME všestrannost (příloha 6.4.1)- 5/0/0 

Stavitel tratě MČR všestrannost (příloha 6.5.1)- 5/0/0 

Úprava pravidel všestrannosti (příloha 6.6.1) – 5/0/0 

Rozpis  ,,MČR voltiž'' (příloha 7.3.1)- 5/0/0 



Rozpis  ,,MČR všestrannost' (příloha 7.4.1) – 5/0/0 

Úprava termínu  a místa  Stylový pohár pony' (příloha 7.5.1) – 5/0/0 

Změna termínu drezurního kola KMK' (příloha 7.6.1) – 5/0/0 

Soutěže neuvedené v PJS na  OM SČ soutěže (příloha 7.7.1) – 5/0/0 

Úprava pravidel  SPRING JUNIOR CUP PODĚBRADY 2018 (příloha 7.8.1) -5/0/0 

Implementace prohlášení GDPR do JISu(příloha 8.2.1)-  5/0/0 

Nevypsání kategorií na MČR voltiž (příloha 8.3.1) – 5/0/0 

 

Zápisy Oblastí, Komisí 

Zápis OV oblast B (příloha 9.1.1) 

Zápis OV oblast D (příloha 9.2.1) 

Zápis OV oblast E (příloha 9.3.1) 

Zápis - jednání Pony komise (příloha 9.4.1) 

 

 

 


