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Zápis z jednání  
Výkonného výboru ČJF 

č. 6/2019 

Den konání 8. října 2019 

Místo konání Hošťálkova 392/1c, Praha 

Čas  od 9.40 do 16.30 hod  

     

Přítomnost členů VV Martin Blažek Přítomen 

Martin Pecka Přítomen  

Ing. Olga Plachá Přítomen 

Bohumil Rejnek Přítomen 

Jiří Skřivan Přítomen 

Klára Šálková Přítomen 

Bc. Ludmila Šedá Přítomna od 9.50 hod 

Přítomnost hostů Mgr. Lenka Haderková sekretariát 

Přítomnost dalších osob  Antonín Terber KRK 

Jiří Svoboda KRK od 12.00 hod 

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1) 

2. Kontrola plnění úkolů z 5.VV 

3. 
   3.1. 
   3.2. 

    

Prezidentka 
Cestovní pojištění 
Výběrové řízení na provozovatele SCM – per rollam  

4. 
   4.1. 

      4.2.    
   4.3. 
   4.4. 

Vzdělávání 
Zkoušky rozhodčích – žádost o schválení 
Stylový rozhodčí pro Národní pohár ČJF ve stylovém skákání pony 
Návrhy na zvýšení kvalifikace 
Schválení komisí 

5. 
   5.1. 
   5.2. 
   5.3. 

       5.4. 
       5.5. 
       5.6. 
       5.7. 
       5.8. 

Ekonomika 
Doplnění funkcionalit do JIS 
Směrnice o poskytování odměn za úspěšnou reprezentaci 
Směrnice Reprezentační výjezdy 
Směrnice o stanovení odměny za činnost sekretáře oblasti 
Směrnice o náhradách za používání vlastního vybavení 
Fond pomoci – aktualizace 2019 
Program podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Prahy 
Čerpání rozpočtu 2019 

       6. 
       6.1. 
       6.2. 

Sport 
Změna termínu MČR drezura – per rollam 
Rozpis GCT Prague PlayOffs – per rollam 

      7. 
      7.1. 
       

Mezinárodní vztahy 
Žádost o zařazení závodu do kalendáře FEI – per rollam 
 

      8. 
      8.1. 
      8.2. 
      8.3. 

Legislativa, IT 
Administrace změn v seriálech ČJF 
STP 2020 
Registrační a přestupní řád ČJF – návrh změn 
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      8.4.      
      8.5. 
      8.6. 
       

Supportní smlouvy na JIS (OLC) a Gallop (ACE) 
Vytrvalost – databáze výsledků, kvalifikací a žebříčky 
Hlasování per-rollam přes MS Office 365 

      9. 
      9.1.  
      9.2. 

Komunikace, marketing 
Plán TV pořadů objednaných ČJF pro rok 2020 
Příprava smluv na MČR pro rok 2020 

     10. 
     10.1. 
     10.2. 
     10.3. 

Generální sekretář 
Dotace hl. města Prahy – zhodnocení situace 
Informace k SCM 
Obnova zápisu ochranných známek 

     11. 
     11.1. 
     11.2. 
     11.3. 
       

Různé 
Udělení čestných odznaků 
Udělení výkonnostních odznaků 
Audit sekretariátu 

     12. 
     12.1. 

Zápisy Oblastí, komisí 
Podnět z oblasti KV ke změna STP na MČR a drezurních pravidel 

 

 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Schvaluje program jednání 6.VV s doplněním těchto bodů: 
 

Usnesení 
č. 1/6/19 

o bod 4.5 – pořádání ZZVJ-E v Kolesách 
o bod 7.2 – platforma FEI pro podávání nabídek pro pořadatele 
o bod 7.3 – ME FEI 2023 a FEI Čistý sport 
o bod 7.4 – aktualizace mezinárodních zkušebních norem pro jezdecké přilby 
 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

2. Kontrola plnění úkolů z 5.VV  
3.4. – rozeslání děkovných dopisů pořadatelům MČR – splněno 
5.2. – zadání úvodní analýzy fy ALTUS – splněno 
8.6. – zaslání připomínek k pravidlům od oblastí do 30.9.2020 – nebyly 
          z oblastí zaslány 
9.3. – nájemní smlouva na pronájem prostor na Galavečer 2020 uzavřena 
10.3. – investiční dotace voltižní trenažér-připsáno na účet ČJF 
11.4. – odpověď na otevřený dopis Barbory Koderové – byla zveřejněna 
12.1. – odpověď na podnět oblasti Plzeň – v plnění MP 

 VV bere na vědomí 

3.1. Cestovní pojištění 
Prezidentka OP představila materiál k návrhu řešení cestovního pojištění 
sportovců ČJF, ke srovnání byly předloženy nabídky – pojišťovna VZP, 
Kooperativa a ERV. Nejrozsáhlejší služby nabízí pojišťovna ERV. 
 

Usnesení 
č.3.1/6/19 

VV schvaluje vypovězení stávající smlouvy na cestovní pojištění. Návrh nové 
smlouvy platné od 1.1.2020 bude předložen na dalším jednání VV. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

3.2. Výběrové řízení na provozovatele SCM – projednáno per rollam 
 

Usnesení 
č.3.2/6/19 

VV schválil dne 2.10.2019 per rollam vyhlášení výběrového řízení na 11 
provozovatelů SCM pro období od 1.1.-31.12.2020 dle podmínek uvedených ve 
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výzvě a kritéria výběru uvedená v samostatné příloze této výzvy „nabídka 
provozovatele SCM“. Přijaté nabídky bude hodnotit celkem 5 výběrových 
komisí, každá bude mít 3 členy ve složení: 2 členové VV + 1 člen komise 
příslušné disciplíny. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

4.1. Žádost o schválení termínu a zkušební komise na zkoušky rozhodčích pro 
skoky a reining. 

Usnesení 
č.4.1/6/19  

VV schvaluje termín 8.12.2019 závěrečných zkoušek rozhodčích pro skoky a 
reining a složení zkušební komise: předseda – Ing. Radovan Šalek, členové 
Ing. Jan Metelka, Ing. Klára Šalková, Richard Bauer. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

4.2. Sportovní komise pony navrhuje, aby stylový rozhodčí pro Národní pohár ČJF 
ve stylovém skákání pony absolvoval povinně jarní školení stylových 
rozhodčích. 
 

Usnesení 
č.4.2/6/19 

VV neschvaluje předání návrhu vzdělávací komisi k zapracování do dokumentu 
vzdělávání. Návrh se vrací pony komisi. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:1 

4.3. OV Vysočina žádá o jmenování Ing. Pavla Vaňka komisařem ZZVJ. 
OV Středočeský žádá o zvýšení kvalifikace národní rozhodčí pro Ing.Pavlínu 
Bůžkovou, požadovaná praxe doložena, skoková komise souhlasí. 

Usnesení 
č.4.3/6/19  

VV jmenuje Ing. Pavla Vaňka (C1036) komisařem ZZVJ. 
VV jmenuje Ing. Pavlínu Bužkovou (B0630) národní rozhodčí pro skoky. 

hlasování Pro:7/7 Proti:0/0 Zdržel se:0/0 

4.4. JA – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. žádá schválení komisí. 
 

Usnesení 
č.4.4/6/19 

VV schvaluje pro konání zkoušky instruktorů ve dnech 7.-8.12.2019 a zkoušky 
trenérů ve dnech 15.-16.února 2020 komisi ve složení – hlavní komisař – Ing. 
Marcela Šímová, komisaři Vít Čmolík, Ing. Jan Šíma, Ondřej Nágr. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

4.5. Pořádání ZZVJ Kolesa 19.10.2019 
 

Usnesení 
č.4.5/6/19 

VV schvaluje pořádání ZZVJ – E v Kolesách konaných 19.10.2019 s menším 
počtem uchazečů než je 6. 

hlasování Pro:6                                        Proti:0                              Zdržel se:0 

5.1. Na základě probíhající analýzy potřeb ekonomického systému bylo 
konstatováno, že vystavování dokladů mimo SW JIS způsobuje problémy jak 
při jejich vystavování, tak i v následném přenosu do účetního software. 
Řešením této situace doplnění příslušné funkce do JIS tak, aby vystavování 
dokladů probíhalo pouze v JIS. Vytvoření fakturačního modelu je vyčísleno na 
80 tisíc Kč, včetně předpokladu pro funkcionalitu přenosu dat do účetního 
systému. 
 

Usnesení 
č.5.1/6/19 

VV schvaluje zadání vytvoření fakturačního modulu do JIS. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

5.2. VV projednal návrh vnitřní směrnice o poskytování odměn za úspěšnou 
reprezentaci, tedy pro kategorie děti, junior, mladý jezdec a senior, tj. 
reprezentace nad 12 let. 
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Usnesení 
č.5.2/6/19  

VV schvaluje návrh směrnice o poskytování odměn za úspěšnou reprezentaci. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

5.3. VV projednal návrh vnitřní směrnice Oficiální reprezentační závody, vznesl dílčí 
formulační připomínky k zapracování. 
                                   

Usnesení 
č.5.3/6/19  

VV schvaluje předložený návrh směrnice Oficiální reprezentační závody 
s připomínkami k zapracování do textu. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

5.4. VV projednal návrh směrnice ke stanovení výše odměny za činnost sekretáře 
oblasti ČJF. Tento návrh vznikl z potřeby vyhodnotit stávající systém 
odměňování oblastních sekretářů, který v současné době není nastaven dle 
jednotných kritérií.  

Usnesení 
č.5.4/6/19 

VV schvaluje návrh vnitřní směrnice ke stanovení výše odměny za činnost 
sekretáře s tím, že tento návrh bude předložen Radě ČJF. 
 

hlasování Pro:5                                         Proti:1                               Zdržel se:1 

5.5. VV projednal návrh vnitřní směrnice Náhrady za opotřebení vlastních předmětů 
a zařízení používaných v souvislosti s výkonem činnosti ČJF, která by měla 
řešit poskytování náhrad za opotřebení vlastních předmětů a zařízení 
používaných v souvislosti s výkonem činnosti pro ČJF, a to jak v souvislosti 
s pracovněprávním vztahem, tak i dohodami konanými mimo pracovní poměr 
nebo s výkonem funkcí v orgánech ČJF vykonávaných bez nároku na odměnu. 
 

Usnesení 
č.5.5/6/19 

VV schvaluje návrh vnitřní směrnice Náhrady za opotřebení vlastních předmětů 
a zařízení používaných v souvislosti s výkonem činnosti ČJF s tím, že tento 
návrh bude předložen Radě ČJF. 

hlasování Pro:6                                        Proti:0                               Zdržel se:0 

5.6. VV projednal návrh aktualizace znění vnitřní směrnice Fond pomoci ČJF. 

Usnesení 
č.5.6/6/19 

VV schvaluje návrh aktualizovaného znění vnitřní směrnice Fond pomoci ČJF 
a tento návrh bude předložen Radě ČJF. 

hlasování Pro:7                                        Proti:0                              Zdržel se:0 

5.7. VV projednal podrobnosti týkající se vyhlášeného Programu podporu sportu a 
tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020 (materiál společně i s bodem 
10.1). V rámci tohoto dotačního programu můžou způsobilí žadatelé žádat o 
poskytnutí dotace, přičemž v rámci Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a 
mládeže je způsobilým žadatelem pouze zastřešující sportovní organizace 
v daném sportovním odvětví na území HMP a pokud daný pražský sportovní 
svaz nemá právní osobnost, podává žádost zastřešující sportovní organizace 
na celorepublikové úrovni (národní sportovní svaz). V daném případě tedy 
může podat žádost pouze ČJF a to s jediným projektem, do kterého se musí 
zapojit nejméně tři realizátoři. Dále je určeno, že žadatel bude realizovat účel 
dotace na území hlavního města Prahy, ve prospěch hlavního města Prahy 
nebo pro osoby s trvalým pobytem v hlavním městě Praze. Z toho vyplývá, že 
zapojení realizátora do projektu není vázáno jeho členstvím v oblasti Praha 
ČJF. 
 

Usnesení 
č.5.7/6/19 

VV schvaluje úpravu podmínek pro předložení projektu za ČJF v rámci 
Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže takto: 

- realizátoři zapojení do projektu musí realizovat účel dotace na území 
hlavního města Prahy, 
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- realizátor musí splňovat podmínky řádné registrace v příslušném 
rejstříku, 

- realizátor nesmí být v době uzavření realizační smlouvy o poskytnutí 
dotace dlužníkem ČJF, 

- nebudou přijaty ty žádosti, které nebudou kompletní nebo budou 
obsahovat chyby, 

- podání žádosti ČJF o dotaci je podmíněno souhlasem Rady ČJF. 

hlasování Pro:7                           Proti:0                       Zdržel se:0          

5.8. LŠ podala informaci k čerpání rozpočtu 2019 a představila materiál k předložení 
na Radu ČJF. 
 

 VV vzal informaci na vědomí. 
 

6.1. Změna termínu MČR drezura 2019 – projednáno per rollam 
 

Usnesení 
č.6.1/6/19 

VV schválil per rollam dne 16.9.2019 změnu termínu pořádání MČR drezura 
2020 na 8.-12.7.2020. 

hlasování Pro:5                           Proti:0                       Zdržel se:0         Nevyjádřil se:2 

6.2. Rozpis GCT Prague PlayOffs 2019 – projednáno per rollam 
 

Usnesení 
č.6.2/6/19 

VV schválil per rollam dne 25.9.2019 rozpis GCT Prague PlayOffs 2019. 
 

hlasování Pro:6                      Proti:0                              Zdržel se:0       Nevyjádřil se:1 

7.1. Žádost o zařazení závodu do kalendáře FEI – projednáno per rollam 

Usnesení 
7.1/6/19 

VV schválil per rollam dne 26.9.2019 žádost CET o zařazení skokových závodů 
CSI5*, CSI2* 18-21.11.2021 do kalendáře 

hlasování Pro:6                      Proti:0                              Zdržel se:0       Nevyjádřil se:1 

7.2. BR podal informaci o nové platformě FEI pro podávání nabídek pro pořadatele 
kontinentálních mistrovství a dalších mistrovských soutěží a kontinentálních 
finále (new FEI online bidding platform). 

 VV vzal informaci na vědomí. 

7.3. BR podal informaci o záměru FEI znovu zahájit nabídkové řízení na ME FEI 
2023 v disciplínách skoky, drezura, paradrezura, všestrannost a spřežení. 
Pořadatelé, kteří mají zájem o pořádání těchto mistrovství musí do 31.1.2020 
předložit prostřednictvím národní federace formulář s žádostí o nabídku FEI 
prostřednictvím nabídkové platformy online FEI. 
 
Byly schváleny změny seznamu FEI veterinárních zakázaných látek (EPSL), 
tyto změny vstoupí v platnost dne 1.1.2020. 
 
Světová antidopingová agentura WADA zveřejnila na svých webových 
stránkách nový seznam zakázaných látek a metod dopingu, který bude platit od 
1.1.2020. Sportovci jsou povinni zkontrolovat jakoukoli léčbu, kterou 
v současné době užívají (nebo zvažují), aby určili, zda se jedná o látku nebo 
metodu zakázanou v novém seznamu a v případě potřeby požádat o TUE 
(výjimka z terapeutického použití). K provedení této kontroly by sportovci měli 
získat pomoc od svého týmového lékaře, lékaře nebo jejich národní 
antidopingové organizace (www.antidoping.cz/cs/kdo-jsme). Sportovci a lékaři 
by si měli být rovněž vědomi: seznam zahrnuje nejen látky, ale také „metody“; 
volně prodejné léky a doplňky mohou obsahovat zakázané látky; doplňky 

http://www.antidoping.cz/cs/kdo-jsme
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mohou obsahovat přísady, které nejsou uvedeny na etiketě. Proto se při použití 
doplňků doporučuje mimořádná opatrnost. 
 

 VV vzal informace na vědomí. 

7.4. FEI aktualizovala seznam platných mezinárodních zkušebních norem pro 
jezdecké přilby. Bezpečnostní komise ČJF předkládá legislativní komisi a VV 
originál dokumentu FEI a jeho překlad do českého jazyka a doporučuje jeho 
zapracování do legislativy ČJF. 

 VV vzal informaci na vědomí. 

8.1. Administrace změn v seriálech ČJF - do současné doby změny vyvolávají 
potřebu hlasování VV per rollam, což zatěžuje VV. Je proto navrhovaná změna 
ve smyslu přenesení pravomoci VV na viceprezidenta pro sport. V té souvislosti 
je zapotřebí přenesení dalších pravomocí na jednotlivé členy VV tak, aby 
jednání VV bylo odbřemeněno od bagatelních záležitostí. 

Usnesení 
8.1/6/19 

VV pověřuje viceprezidenta pro sport: 
- ke schvalování organizačních změn v rozpisech závodů zahrnutých do 

seriálů s celorepublikovou působností v souladu se Všeobecnými pravidly, 
N1 odst. 9 a N10 odst. 3. 

- k nominaci reprezentačních výjezdů 
 
VV pověřuje člena VV pro vzdělávání: 
- ke schvalování zkušebních komisí kurzů trenérů, instruktorů a rozhodčích, 

termínů zahájení kurzů, výjimek z počtu účastníků základního výcviku, 
zvýšení kvalifikací, udělování výkonnostních odznaků 

 
Členové VV pověřeni k výše uvedené činnosti předkládají VV zpětně souhrnnou 
informaci o úkonech učiněných z pověření.  

hlasování Pro:7                                        Proti:0                              Zdržel se:0 

8.2. VV projednal sportovně technické podmínky MČR 2020  

Usnesení 
8.2A/6/19 

VV schvaluje obecná ustanovení STP pro MČR 2020. 

hlasování Pro:7                                        Proti:0                              Zdržel se:0 

Usnesení 
8.2B/6/19 

VV schvaluje STP pro MČR skoky 2020. 

hlasování Pro:7                                        Proti:0                              Zdržel se:0 

Usnesení 
8.2C/6/19 

VV schvaluje STP pro MČR drezura 2020. 

hlasování Pro:7                                        Proti:0                              Zdržel se:0 

Usnesení 
8.2D/6/19 

VV schvaluje STP pro MČR všestrannost 2020. 

hlasování Pro:5                                       Proti:0                              Zdržel se:2 

Usnesení 
8.2E/6/19 

VV schvaluje STP pro MČR spřežení 2020. 

hlasování Pro:7                                        Proti:0                              Zdržel se:0 

Usnesení 
8.2F/6/19 

VV schvaluje STP pro MČR reining 2020. 

hlasování Pro:7                                        Proti:0                              Zdržel se:0 

Usnesení 
8.2G/6/19 

VV schvaluje STP pro MČR vytrvalost 2020. 

hlasování Pro:7                                        Proti:0                              Zdržel se:0 
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 VV odkládá projednání STP pro MČR pony 2020 a vrací materiál k dopracování 
komisi pony. 

  

8.3. VV projednal úpravu Registračního a přestupního řádu ČJF týkající se jednání 
jménem subjektu v JIS (korespondent subjektu) a přestupy v ochranném 
období před MČR. 

Usnesení 
8.3/6/19 

VV souhlasí s předložením navrhovaných změn Registračního a přestupního 
řádu Radě ČJF s doporučením k jejich schválení na nejbližším zasedání Rady 
ČJF dne 22.10.2019. 

hlasování Pro:6/7                                        Proti:1/0                              Zdržel se:0/0 

8.4. Byly připraveny dodatky smluv na podporu programu Gallop a JIS. 

Usnesení 
8.4/6/19 

VV schvaluje dodatky ke smlouvám na podporu programu Gallop a JIS a ukládá 
LH zajištění podpisu smluv. 

hlasování Pro:7                                        Proti:0                              Zdržel se:0 

8.5. Vytrvalost – databáze výsledků, kvalifikací a žebříčky – vzhledem k úmrtí 
osoby, která tuto oblast pro disciplínu zajišťovala, a v současnosti není zajištěn 
přístup k již vytvořené databázi, je zapotřebí začlenit zpracování výsledků 
vytrvalosti do systému JIS. 

Usnesení 
8.5/6/19 

VV schvaluje implementaci výsledků, žebříčků a kategorizace do JIS pro 
disciplínu vytrvalost a současně pro disciplínu reining a voltiž s předpokládanou 
výši výdajů pro všechny disciplíny cca 270.000,- Kč.  

hlasování Pro:7                                        Proti:0                              Zdržel se:0 

8.6. Ukázka možnosti hlasování per-rollam přes MS Office 365 

 Odloženo na příští jednání VV. 

9.1. MP podal informaci o připravovaném plánu TV pořadů ČJF pro rok 2020. 

 VV vzal informaci na vědomí. 

9.2. MP informoval o přípravě smluv na pořádání MČR pro rok 2020. 

 VV vzal informaci na vědomí. 

10.1. Dotace hl. města Prahy (projednáno společně s bodem 5.7.)  

 Viz bod 5.7. 

10.2. LH podala informace o rozběhu SCM do konce roku 2019. Do budoucna 
doporučuje zvážit zřízení funkcionality v JIS pro podávání přihlášek do SCM a 
administraci frekventantů SCM přes JIS. 

 VV vzal informaci na vědomí. 

10.3. LH podala informaci o obnově zápisu ochranných známek, kterým vyprší 
ochranná doba 10 let. 

 VV vzal informaci na vědomí. 

11.1. VV na základě návrhů oblastních výborů rozhodl o udělení Čestných odznaků 
ČJF. 

Usnesení 
11.1/6/19 

VV schvaluje udělení Čestného odznaku ČJF: 
- panu Miroslavu Buriánkovi u příležitosti jeho 90. narozenin za dlouholetou 

činnost v jezdeckém sportu v JK Karlovy Vary Stará Role, 
- panu Mgr. Josefu Pokornému u příležitosti jeho 70. narozenin za 

dlouholetou činnost v jezdeckém sportu. 

hlasování Pro:5                                        Proti:0                              Zdržel se:0 

11.2. VV schválil udělení výkonnostních odznaků.  

Usnesení 
11.2/6/19 

VV schválil udělení výkonnostních odznaků jezdcům: 
Marie Smolíková (B2922), S.Ennie Krušinová (B2922), Petr Rektořík (G1753), 
Kristýna Koutná (H2964), Monika Svačinová (J0V2F), Kamilu Smékalovou 
(H3048), Lindu Křenovskou (J05GC), Barboru Zourkovou (G3662), Petr 
Lacina (H1850), Alexandra Hanáčková (L0108), Daniela Prokešová (V0739). 
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hlasování Pro:5                                        Proti:0                              Zdržel se:0 

11.3. Po svém příchodu ve 12 hodin dostal slovo pan Jiří Svoboda – KRK, který 
v souladu s plánem práce KRK seznámil členy VV s výsledkem vstupní analýzy 
k auditu sekretariátu ČJF. 

Usnesení 
11.3/6/19 

VV pověřuje Jiřího Svobodu a OP k předložení akčního plánu restrukturalizace 
sekretariátu. 

hlasování Pro:7                                     Proti:0                              Zdržel se:0 

12.1. Podnět oblasti KV 
- ke změně STP skoky ženy – neakceptováno 
- ke změně drezurních pravidel N41 – neakceptováno, negativní stanovisko 

drezurní komise 
 

  

 
        Zapsala: Mgr. Lenka Haderková 


