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Zápis z jednání  
Výkonného výboru ČJF 

č. 7/2019 

Den konání 12.11.2019 

Místo konání Hošťálkova 392/1c, Praha 

Čas  Od 10:10 Do 15:00  

     

Přítomnost členů VV Martin Blažek Přítomen 

Martin Pecka Přítomen 

Ing. Olga Plachá Přítomna 

Bohumil Rejnek Přítomen 

Jiří Skřivan Přítomen 

Klára Šálková Přítomna 

Bc. Ludmila Šedá Přítomna 

Přítomnost hostů Mgr. Věra Jáchimová Přítomna během 
prezentace 

Přítomnost dalších osob  Antonín Terber Přítomna 

Mgr. Lenka Haderková Přítomna 

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1) 

2. Kontrola plnění úkolů z 6. jednání VV  

3. 
3.1. 

 
3.2. 
3.3. 

 
3.4. 
3.5. 

 
3.6. 

 
 

3.7. 
3.8. 
3.9. 

Prezidentka 
Informace o dotacích pro rok 2020 a stavu příprav jejich podání (příloha 
3.1.1, 3.1.2) 
Garance pro TJ Agro Cheb k pořádání MEZ (příloha 3.2.1) 
Prezentace pojištění a návrh smlouvy na cestovní pojištění (příloha 3.3.1, 
3.3.2) 
Revitalizace ČJF – zpráva o  přípravě projektového plánu (příloha 3.4.1) 
Informace o vyhlášení výběrového řízení na Generálního sekretáře (příloha 
3.5.1) 
Výběr trenérů SCM 2020 a podmínky jejich činnosti (příloha 3.6.1, 3.6.2, 
3.6.3, 3.6.4, 3.6.5) 
Dále schváleno per rollam: 
Podání žádosti o dotaci na MHMP (příloha 3.7.1) 
Výběr provozovatelů SCM (příloha 3.8.1) 
Výběrová komise k výběru hlavních trenérů SCM (příloha 3.9.1) 
 

        4. 
4.1. 

  
4.2. 
4.3. 

Vzdělávání 
Informace o schválení udělení výkonnostních odznaků a zvýšení kvalifikace 
(příloha 4.1.1) 
Schválení návrhů ze středočeské oblasti (příloha 4.2.1) 
Změna dokumentu vzdělávání (příloha 4.3.1) 

        5. 
5.1. 

 
5.2. 

Ekonomika, IT 
Návrh na pořízení systému pro řízení podnikové dokumentace Altus Portal 
(příloha 5.1.1,5.1.2) 
Příkaz Výkonného výboru ČJF k provedení inventarizace majetku a závazků 
(příloha 5.2.1) 

        6. Sport 
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6.1. 

 
6.2. 
6.3. 

Informace o schválení změny kvalifikačních podmínek pro finále Šampionátu 
mladých koní (příloha 6.1.1) 
Žádost o změnu termínu MČR spřežení (příloha 6.2.1) 
Český pohár v drezuře (příloha 6.3.1) 

7. 
7.1. 
7.2. 

 
7.3. 

 
7.4. 

Mezinárodní vztahy 
Generální zasedání IJOC, Praha – 17. - 20. 1. 2020 (materiál 7.1.1) 
Refresh seminář pro mezinárodní rozhodčí Praha 17. - 20. 1. 2020 (materiál 
7.2.1) 
Jednání FEI bezpečnostních komisařů Aintree (GBR) 24. -26. 1.2020 
(materiál 7.3.1) 
Informace pro pořadatele – výzvy FEI o pořádání (materiál 7.4.1) 

8. 
8.1. 
8.2. 

 
8.3. 

Legislativa, IT 
Fórum k pravidlům jezdeckého sportu (příloha 8.1.1) 
Ukázka schvalování per rollam a možnosti v MS Office 365 
Dále schváleno per rollam: 
STP pony 2020 (příloha 8.3.1) 

9. 
9.1. 
9.2. 

Komunikace, marketing 
Informace k prezentaci ČJF na PlayOffs (materiál 9.1.1,9.1.2) 
Informace o přípravách Galavečer ČJF 2020 (materiál 9.2.1,9.2.2) 

      10. 
10.1. 
10.2. 

Generální sekretář 
Návrh vytvoření modulu SCM do JIS (příloha 10.1.1) 
Vzdání se pověření vedení sekretariátu a vykonávání úkonů činěných za 
zaměstnavatele k 15. 11. 2019 (Příloha 10.2.1) 

      11. Různé 

      12. 
      12.1. 

Zápisy oblastí, komisí 
Zpráva o činnosti Disciplínární komise ČJF (Příloha 12.1.1) 

 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1)  
Je navrhováno doplnění programu o body: 
8.4. Pravidla Zimního jezdeckého poháru a jeho finanční podpory 
8.5. Aktualizace Disciplinárního řádu 

Usnesení 
č. 1/7/19 

VV schvaluje doplnění programu jednání o body 8.4 a 8.5 a zahájení jednání 
projednáním bodu 3.3. prezentace pojištění 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

2. Kontrola plnění úkolů z 6. VV 
3.1. – vypovězení smlouvy o cestovní pojištění a předložení nové smlouvy 
na cestovní pojištění – splněno – zařazeno na 7.VV 
5.1. – zadání vytvoření fakturačního modelu do JIS – zadáno 
8.4. – smlouvy na podporu programu Gallop a JIS – podepsány 
11.3. – akční plán revitalizace ČJF – zařazeno na 7.VV 
 

 VV vzal na vědomí 

3.1. Informace o dotacích pro rok 2020 a stavu příprav jejich podání (příloha 
3.1.1, 3.1.2) 
OP informovala o podané žádosti o dotaci na MHMP, a žádostech podaných 
na MŠMT – dotace REPRE a TALENT. Dále se připravuje podání žádosti 
ORGANIZACE SPORTU, kde je termín do 30.11.2019. 
 

 VV vzal na vědomí 
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3.2. Garance pro TJ Agro Cheb k pořádání MEZ (příloha 3.2.1) 
 

Usnesení 
č.3.2/7/19 

VV schvaluje znění garance pro pořadatele mezinárodních závodů spřežení 
v Nebanicích v roce 2020. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

3.3. Prezentace pojištění a návrh smlouvy na cestovní pojištění (příloha 
3.3.1, 3.3.2) 
Mgr. Věra Jáchimová seznámila členy VV s provedenou revizí pojistných 
smluv, aktualizaci pojistné smlouvy na pojištění majetku a představila návrh 
možného řešení cestovního pojištění do zahraničí. 

Usnesení 
č.3.3/7/19  

VV schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku ČJF ve výši 
7.950,- Kč + 3.200,- Kč pojištění za voltižní trenažér (jde o smlouvu uzavřenou 
prostřednictvím České unie sportu). Zároveň ukládá Martinu Peckovi ve 
spolupráci s V. Jáchimovou zajistit  jednání s makléřem fy Renomia za účelem 
analýzy rizik ČJF.  

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

  

úkol VV ukládá KRK připravit rozbor pojištění odpovědnosti z držby koně a 
výsledek předložit na příští jednání VV. 

3.4. Revitalizace ČJF – zpráva o  přípravě projektového plánu (příloha 3.4.1) 
 

Usnesení 
č.3.4/7/19 

VV schvaluje pro nastavení procesů v organizaci zvolit kompetenční model 
s cílem vytvoření organizačního řádu organizace. Zároveň ukládá Jiřímu 
Svobodovi vytvořit zadávací podmínky pro realizaci vytvoření kompetenčního 
modelu a oslovit 3 firmy pro učinění nabídky.  

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

3.5. Informace o vyhlášení výběrového řízení na Generálního sekretáře ČJF 
Na pozici GS bylo vyhlášeno výběrové řízení s termínem do 20.11.2019. 
Inzerát je zveřejněn na webových stránkách a specializovaném internetovém  
portálu. 

 VV vzal na vědomí 

3.6. Výběr trenérů SCM 2020 a podmínky jejich činnosti (příloha 3.6.1, 3.6.2, 
3.6.3, 3.6.4, 3.6.5) 
Výběrová komise na základě posouzení koncepcí činnosti SCM 
předložených jednotlivými uchazeči vybrala z uchazečů tyto adepty na funkci 
hlavního trenéra SCM dané disciplíny: 

- Skoky – Roman Drahota 
- Drezura – Lucie Marešová 
- Voltiž – Jana Sklenaříková 
- Všestrannost – Gabriela Slavíková 
- Pony skoky – Vladimír Mestenhauser. 

Dále proběhne jednání s jednotlivými adepty a upřesnění obsahových a 
finančních podmínek funkce hlavního trenéra SCM.  

 VV vzal na vědomí 

3.7. Podání žádosti o dotaci na MHMP (příloha 3.7.1) 
 

Usnesení 
č.3.7/7/19 

VV  ČJF schválil dne 29.10.2019 per rollam na základě schválení podání 
žádosti o dotace MHMP 2020 Radou ČJF podání žádosti. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

3.8. Výběr provozovatelů SCM (příloha 3.8.1) 
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Usnesení 
č.3.8/7/19 

VV ČJF schválil dne 29.10.2019 provozovatele SCM pro rok 2020: 
SCM skoky Čechy 1, Čechy 2 -  JO La Boheme Zduchovice  (192 bodů)   
SCM skoky Morava -  Dvůr Nové Zámky (190 bodů)   
SCM všestrannost - JK Hřebčín Suchá (191 bodů)   
SCM pony skoky Čechy - JO La Boheme Zduchovice (185 bodů)   
SCM pony skoky Morava - TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm (186 bodů)   
SCM drezura Čechy - Královický Dvůr (309 bodů)   
SCM drezura Morava (vč. pony) - JK Panská Lícha (281 bodů)   
SCM drezura pony Čechy - JO La Boheme Zduchovice (308 bodů)    
SCM voltiž Čechy - TVT Motion Mnichovice (163 bodů)   
SCM voltiž Morava - TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm (180 bodů).  
 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

3.9. Výběrová komise k výběru hlavních trenérů SCM (příloha 3.9.1) 
 

Usnesení 
č.3.9/7/19 

VV ČJF  rozhodl o složení výběrové komise pro obsazení pozice „hlavní 
trenér SCM“ v tomto složení:  
Olga Plachá, Jiří Skřivan, Klára Šálková, Bob Rejnek, zástupce komise 
disciplíny.   

hlasování Pro:7 Proti: 0 Zdržel se:0 

4.1. Informace KŠ o schválení udělení výkonnostních odznaků a zvýšení 
kvalifikace (příloha 4.1.1) v rámci svěřené působnosti: 
 
Táňa Terberová (E1741) – zlatý výkonnostní odznak ve vytrvalosti 
Kateřina Vimrová (J0KL4) - Bronzový výkonnostní  odznak v drezúře   
Lenka Kovářová (L0209) – bronzový výkonnostní odznak v drezúře  
Klára Hlaváčková (K0336)- bronzový výkonnostní odznak ve skocích  
Jana Kovářová (D1616) – stříbrný výkonnostní odznak ve skocích  
Daniel Rolínek (D1755) - stříbrný výkonnostní odznak ve skocích  
  
Ilona Matoušková (F0576) – zvýšení kvalifikace rozhodčí specialista 
v disciplínách skoky a spřežení 
 

 VV vzal na vědomí   

4.2. Schválení návrhů ze středočeské oblasti (příloha 4.2.1) 
ze zápisu ze dne 27.5.2019 vyplývá návrh členů do jednotlivých komisí 
(legislativní, vzdělávací, všestrannosti, komise rozhodčích). 

 Předáno jednotlivým komisím 

 zařazení paní Markéty Šveňkové (A0065) mezi školitele stevardů 

Usnesení 
č.4.2A/7/19  

VV souhlasí se zařazením Markéty Šveňkové (A0065) mezi školitele stevardů. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

 schválení čestných odznaků – návrh jihomoravské oblasti 

Usnesení 
č.4.2B/7/19 

VV schvaluje udělení čestných odznaků za dlouholetý přínos pro jezdecký 
sport – Michalu Bartíkovi, Ladislavu Jirgalovi. MVDr.Iloně Kružíkové, Haně 
Kutějové, Ing Jiřímu Večeřovi. 

hlasování Pro:                                     Proti:0                              Zdržel se:0  

 žádost oblasti Vysočina o zařazení mezi komisaře ZZVJ 

Usnesení 
č.4.2C/7/19 

VV schvaluje zařazení Z.Bambucha, Ing. Holčapeka mezi komisaře pro 
všeobecné, drezura a pony ZZVJ. 

hlasování Pro:7               Proti:0                               Zdržel se:0 
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4.3. Změna dokumentu vzdělávání (příloha 4.3.1) 
VV projednal možnost mimořádného uznání podmínek pro získání kvalifikace 
trenéra II. třídy v jezdectví – disciplína voltiž v případech specializovaného VŠ 
vzdělání spojeného s gymnastickými sporty či trenérstvím gymnastických 
sportů. 

Usnesení 
č.4.3/7/19 

VV ČJF schvaluje doplnění Dokumentu vzdělávání o bod III d) PODMÍNKY 
PRO ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE TRENÉRA II. TŘÍDY V JEZDECTVÍ (disciplína 
voltiž) ve znění:  
VV ČJF může na základě podané žádosti přiznat kvalifikaci trenéra II. třídy 
specialista pro voltiž i úspěšnému absolventovi studia na vysoké škole s 
tělovýchovným zaměřením se specializací na gymnastické sporty nebo 
pedagogickým zaměřením se specializaci trenérství - sportovní gymnastika 
nebo gymnastické sporty.  
Za současné splnění podmínky bodu III.a) 3. - Uchazeč musí prokazatelně 
vykonávat nepřetržitě po dobu 5 posledních let funkci instruktora jezdectví 
(potvrdí mateřský subjekt), být členem ČJF a mít platnou jezdeckou licenci.  
 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

5.1 Návrh na pořízení systému pro řízení podnikové dokumentace Altus 
Portal (příloha 5.1.1,5.1.2) je podáván v návaznosti na výsledky auditu 
sekretariátu ČJF zpracovaného p. Jiřím Svobodou. Systém pro řízení 
podnikové dokumentace obsahuje jak potřebné prostředky pro zavedení 
řádné knihovny všech dokumentů ČJF, tak pro schvalování dokumentů ČJF. 
Tento systém je alternativou k systému MS OFFICE 365 prezentovanou MB 
pod bodem 8.4 tohoto zápisu. 
Zároveň proběhla diskuse ohledně nahrazení stávajícího účetního software 
Xaverius pro složitost zajištění jeho plné funkčnosti a obslužnosti (neznámý 
produkt pro většinu účetních) za jiný, a potřebě prověření možnosti 
případného znovuzavedení účetního programu Pohoda (dodavatel fy 
Stormware), na který má i ČJF z minulosti zakoupenou licenci. Pro potřeby 
ČJF je nutné, aby software umožňoval také pracovat s rozpočtem. 
 

Usnesení 
č. 5.1/7/19 

VV pověřuje Ludmilu Šedou, aby prověřila u fy Stormware možnosti 
návaznosti účetního programu pro rozpočet. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

5.2 Příkaz Výkonného výboru ČJF k provedení inventarizace majetku a 
závazků (příloha 5.2.1).  
VV projednal podrobnosti ve vztahu k inventarizaci majetku a závazků. 
Inventarizace veškerého majetku a závazků bude provedena v souvislosti 
s řádnou účetní závěrkou a to inventury hmotného a nehmotného majetku, 
zásob a finanční hotovosti ke dni 30.11.2019 a inventury ostatního majetku a 
závazků ke dni 31.12.2019. 

Usnesení 
č. 5.2/7/19 

VV schválil znění předloženého příkazu k provedení periodické inventarizace 
majetku a závazků s tím, že předsedou Ústřední inventarizační komise se 
určuje Ing. Vladimíra Pospíšilová a členy Ing. Antonín Terber a Helena 
Richterová. Personální obsazení dílčích inventarizačních komisí je určeno 
následovně: předseda komise – předseda OV ČJF, členové – oblastní 
sekretář a člen KRK dle plánu kontrol KRK. Za sekretariát je předsedou 
komise Mgr. Lenka Haderková a členy Ing. Vladimíra Pospíšilová a Helena 
Richterová. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 
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6.1. Informace JS o schválení změny kvalifikačních podmínek pro finále 
Šampionátu mladých koní ve všestrannosti (příloha 6.1.1) – „Ve finále mohou 
startovat koně se splněným kvalifikačním výsledkem na předepsaném stupni 
soutěže nebo vyšším na jakýchkoliv závodech. Není povinná společná 
kvalifikace koně a jezdce.“ 

 VV vzal na vědomí 

6.2. Žádost o změnu termínu MČR spřežení (příloha 6.2.1) 
Pořadatel požádal o změnu termínu – posun o týden později, komise 
spřežení souhlasí. 

Usnesení 
č.6.2/7/19 

VV souhlasí se změnou termínu pořádání MČR ve spřežení 2020 a to ve 
dnech 12.-13. září 2019. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

6.3. Český pohár v drezuře 2020 (příloha 6.3.1) 
VV projednal předložená pravidla seriálu. 

Usnesení 
č.6.3/7/19 

VV schvaluje pravidla Českého poháru v drezuře 2020 s tím, že MB dopracuje 
část týkající se znění pověření k pořádání. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

7.1. Generální zasedání IJOC, Praha – 17. - 20. 1. 2020 (materiál 7.1.1) 
Bob Rejnek informoval VV o stavu příprav zasedání, zejména uvítacích 
recepcí pro mezinárodní rozhodčí FEI a mezinárodní stewardy FEI, které 
pořádá ČJF. 

Usnesení 
č.7.1/7/19 

VV schvaluje objednání 
Catering a zaplacení   

koktejlového menu B u  
80% zálohové faktury  

společnosti Zátiší  
na obě uvítací recepce. 

 Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

7.2. Refresh seminář pro mezinárodní rozhodčí skoky a stewardy – skoky 
Praha 17. - 20. 1. 2020 (materiál 7.2.1) 

Usnesení 
č.7.2/7/19 

VV doporučuje přihlášení všech mezinárodních rozhodčích a stewardů skoky, 
kteří nejsou členy IJOC, aby se na tento seminář přihlásili prostřednictvím 
ČJF. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

7.3 Jednání FEI bezpečnostních komisařů Aintree (GBR) 24. -26. 1.2020 
(materiál 7.3.1) 

Usnesení 
č.7.3/7/19 

VV schvaluje výjezd Boba Rejneka na zasedání FEI NSO v Aintree, GBR, ve 
dnech 24.-26.1.2020 a uděluje mu oprávnění na tomto zasedání jednat 
jménem ČJF. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:1 

7.4 Informace pro pořadatele – výzvy FEI o pořádání (materiál 7.4.1) 
 

úkol VV ukládá sekretariátu informaci zveřejnit na webu ČJF včetně stručného 
českého popisku. 

8.1. Fórum k pravidlům jezdeckého sportu (materiál 8.1.1) 
Dne 26.11.2019 od 15 hodin proběhne na Dostihovém závodišti v Pardubicích 
Fórum k pravidlům jezdeckého sportu 

 VV vzal na vědomí 

8.2 Schvalování per rollam a možnosti správy dokumentů v MS Office 365 
MB představil možnost schvalování dokumentů v MS Office 365, je to produkt, 
který ČJF nestojí žádné finance, je ale zapotřebí zafinancovat správné 
nastavení systému dokumentů a proškolení budoucích správců systému, kteří 
pak budou proškolovat ostatní uživatele. Takové nastavení systému se 
školením by s sebou nemělo nést finanční nároky vyšší jak 30.000,- Kč. 

 VV vzal na vědomí. 
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8.3 STP pony 2020 a směrnice pro výběr reprezentantů pony (materiá 8.3.1) 

Usnesení 
č.8.3/7/19 

VV ČJF schválil per rollam dne 13.10.2019 STP pony a Směrnici pro výběr 
reprezentace pony. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

8.4 Zimní jezdecký pohár ČJF 2020 

Usnesení 
č.8.4/7/19 

VV schválil sportovně technická pravidla Zimního jezdeckého poháru 2020 
s tím, že půjde o společný projekt s ČJF za finanční podpory šesti finálových 
soutěží v celkové výši 60.000,- Kč za reklamní protiplnění ze strany J. 
Malinovského. 

hlasování Pro: 7                              Proti:0                                   Zdržel se:0 

8.5 Aktualizace Disciplínárního řádu ČJF 

úkol VV pověřuje DIK ke zpracování návrhu na aktualizaci Disciplinárního řádu 
ČJF. 

hlasování Pro: 7                                    Proti: 0                                       Zdržel se:0 

9.1 Informace k prezentaci ČJF na PlayOffs (materiál 9.1.1,9.1.2) 
Na akci bude umístěný stánek ČJF, budou vyrobeny propagační materiály 
v celkové hodnotě 35.000,- Kč bez DPH, na stánku budou informace podávat 
určeni členové ČJF.   

 VV vzal na vědomí 

9.2 Informace o přípravách Galavečer ČJF 2020 (materiál 9.2.1,9.2.2) 
Rozpočet pro tuto akci je obdobný jako pro rok 2019. Do 15.11.2019 probíhá 
hlasování komisí o nominacích na ocenění. 

 VV vzal na vědomí 

10.1 Návrh vytvoření modulu SCM do JIS (příloha 10.1.1) 
LH zdůvodnila potřebu vytvoření modulu SCM v JIS pro administrování 
přihlášek frekventantů, seznamu frekventantů a přihlašování do jednotlivých 
soustředění SCM. V současné době je proces administrace jednotlivých SCM 
velmi zdlouhavý a nepřesný. Modul v JIS by tak umožnil jednak přehled 
rodičů/frekventantů o zařazení do SCM a přihlašování na jednotlivé akce 
SCM, přehled trenérům a snadnější organizování akcí SCM a přehled 
oblastním sekretářům. Zároveň by se daly snadno generovat konečné 
seznamy pro podklady k dotacím. 

Usnesení 
č.10.1/7/19 

VV schválil záměr vytvořit modul v JIS a uložil sekretariátu připravit 
požadavky na vytvoření tohoto modulu. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

10.2 Vzdání se pověření vedení sekretariátu a vykonávání úkonů činěných za 
zaměstnavatele k 15. 11. 2019 (Příloha 10.2.1) 
LH oznámila členům VV ČJF dne 10.11.2019 vzdání se pověření k vedení 
sekretariátu a vykonávání úkonů činěných za zaměstnavatele k 15.11.2019, 
čímž dochází právně k situaci, kdy její pracovní poměr k ČJF sice nadále 
trvá do 31.12.2019, ale není určeno její pracovní zařazení. 

Usnesení 
č.10.2/7/19 

VV pověřuje prezidentku Olgu Plachou k jednání s paní Haderkovou ve věci 
jejího pracovního zařazení po datu 15.11.2019. 

hlasování Pro:7                                    Proti:0                               Zdržel se: 0 

12.1 Zpráva o činnosti Disciplinární komise ČJF 
Zpráva DIK bude příložena k tomuto zápisu. 

 VV vzal na vědomí 

 
        Zapsala: Mgr. Lenka Haderková 


