
1 

 

Zápis z jednání  
Výkonného výboru ČJF 

č. 9/2019 

Den konání 10. 12. 2019 

Místo konání Hošťálkova 392/1c, Praha 

Čas  Od 9:30 Do 18:00  

     

Přítomnost členů VV Martin Blažek Přítomen od 9.40 hod 

-16 hod. 

Martin Pecka Přítomen 

Ing. Olga Plachá Přítomna 

Bohumil Rejnek Přítomna 

Jiří Skřivan Omluven 

Klára Šálková Přítomna do 16.45 

hod. 

Bc. Ludmila Šedá Přítomna 

Přítomnost hostů Mgr. Lenka Haderková Přítomna 

Přítomnost dalších osob  Antonín Terber Přítomen 

Mgr. Ondřej Novák Přítomen  

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1) 

2. Kontrola plnění úkolů dle zápisu z 7. jednání VV 

3. 
3.1. 
3.2. 

 
3.3. 

 
 

3.4. 

Prezidentka 
Revitalizace ČJF a nastavení kompetenčního modelu (příloha 3.1.1)                    
SCM 2020 – pravidla financování a aktualizace prováděcích předpisů (příloha 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4) 
Pojištění odpovědnosti z držby koně včetně prezentace zástupce fy GRECO 
(od 13 hodin) (příloha 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3) 
 
Dále schváleno per rollam: 
Garance pro JO La Bohéme Zduchovice k pořádání MEZ (příloha 3.4.1) 
 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

Vzdělávání 

Informace o schválení udělení výkonnostních odznaků (příloha 4.1.1) 

Žádost o udělení čestného odznaku (příloha 4.2.1) 

Žádost o zvýšení kvalifikace (příloha 4.3.1) 

Zpráva z účasti na konferenci IGEQ (příloha 4.4.1) 

Informace o schválení termínů a komisí na zkoušky (příloha 4.5.1) 

5. 

5.1. 

5.2. 

Ekonomika, IT 

Knihovna předpisů ČJF (příloha 5.1.1)  

Rozpočet 2020 

      6. 
6.1. 

Sport 
Zásady nominace jezdců na zahraniční výjezdy (příloha 6.1.1) 

7. 
7.1. 
7.2. 

 
 

Mezinárodní vztahy 
Žádost o pořádání ME dětí, juniorů a ml. jezdců 2022 (příloha 7.1.1)  
Žádost o pořádání MEZ ve voltiži v roce 2020 (příloha 7.2.1) 

8. Legislativa, IT 
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8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

8.8. 

8.9. 

8.10. 

8.11. 

8.12. 

8.13. 

8.14. 

 

 

 8.15. 

Účetní program Altus Vario a vazba na JIS 

Komunikace s dodavateli SW služeb jménem ČJF (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4) 

Celorepublikový seirál Paragan Tour (příloha 8.3.1) 

Seriály drezura (příloha 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) 

Seriály všestrannost (příloha 8.5.1, 8.5.2) 

Seriály pony (příloha 8.6.1, 8.6.2) 

Žebříček pony – skoky 2020 (příloha 8.7.1) 

Překlady pravidel a para/drezurních úloh 

Fórum k pravidlům Pardubice (příloha 8.9.1) 

Žádost o změnu skokových pravidel - bezudidlové uždění (příloha 8.10.1) 

Žádost komise spřežení - online výsledky spřežení na CI (příloha 8.11.1) 

Kategorie Malý kůň (příloha 8.12.1) 

Galavečer ČJF a výkonnostní žebříčky 

Smlouva ČJF-ASCHK  o vytvoření chovatelského modulu v JIS (příloha 

8.14.1) 

Dále schváleno per rollam: 

STP voltiž 2020 (příloha 8.15.1) 

9. 
9.1. 

Komunikace, marketing 
Informace o přípravách na Galavečer ČJF 2020 

      10. Generální sekretář 

11.  
11.1. 

 
 

Různé 
Zpráva o činnosti DIK a charakter fungování DIK 

     12. Zápisy oblastí, komisí 

 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1)  
Je navrženo doplnění programu o body: 
K bodu 3.2. – prezentace koncepce SCM skoky R. Drahota 
9.2. Televizní pořady v ČT 
9.3. Zpravodaj ČJF 
 

Usnesení 
č. 1/7/19 

VV schvaluje doplnění programu o výše uvedené body. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

2. Kontrola plnění úkolů z 7VV:  
Revize smlouvy o pojištění odpovědnosti z držby koně – KRK - splněno 
 

 Dále bylo s ohledem na žádost předsedy DIK přistoupeno k projednávání 
bodu 11. 

3.1. Revitalizace ČJF a nastavení kompetenčního modelu                      

Prezidentka ČJF představila v rámci prezentace tři možné modely řízení 
ČJF. 
 

Usnesení 
č. 3.1/9/19 

VV ČJF schválil postup dle vize „C“ budování silného sekretariátu v čele 
s GS v úzké kooperaci s VV ( v rámci Stanov ČJF) 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

3.2. SCM skoky 2020 – prezentace koncepce R. Drahoty 
R. Drahota představil návrh organizace a fungování SCM skoky pro rok 2020.  
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 VV projednal navrhované rozdělení SCM skoky a zařazení jezdců, a další 
podmínky – překladatel nebude financován a jezdci zařazení do individuálního 
plánu si účast na soustředění hradí v rozsahu – ubytování, stravování a 
ustájení koně. 

    

3.3. SCM 2020 – pravidla financování a aktualizace prováděcích předpisů 
Byl projednán návrh Směrnice o odměňování realizačních týmů, kdy byla 
sjednocena jednotná sazba odměny trenéra, podmínky krácení této sazby, 
podmínky činnosti asistenta trenéra. Směrnice bude ve smyslu vznesených 
připomínek upravena. Dále jsou v přípravě návrhy aktualizací Kritérií účasti 
v SCM, Řádu SCM a Kodexu chování účastníka SCM, které připomínkovali i 
někteří trenéři. 

Usnesení 
č. 3.3/9/19 

VV schvaluje úpravy návrhu Směrnice a ukládá LH jejich zapracování do 
konečného znění. Dále ukládá LH dopracovat ve spolupráci s KŠ a JS 
aktualizaci vnitřních předpisů k SCM a jejich předložení VV. 

hlasování Pro: 4                                Proti:0                                    Zdržel se:2  

3.4. Pojištění odpovědnosti z držby koně včetně prezentace zástupce fy 
GRECO (od 13 hodin)  
Ing. Petr Valach objasnil pojistné podmínky a zodpověděl dotazy členů VV. 
Zdůraznil, že s minimálním pojistným členové ČJF mohou využít pojištění 
s širokým rozsahem krytí včetně závodů jak v ČR, tak Evropě. Pro rok 2020 
je připraven návrh nové smlouvy, výše pojistného se nemění (680,- Kč). 
Společnost GRECO má zájem na spolupráci s ČJF, nicméně tento produkt 
není natolik lukrativní, aby měli zájem na finančním plnění vůči ČJF.  
 

  

3.5. Per rollam: Garance pro JO La Bohéme Zduchovice k pořádání MEZ  
 

Usnesení 
č.3.5/9/19 

VV ČJF schválil dne 20.11.2019 garanci ve znění:  Česká jezdecká federace 
jako svaz zastřešující organizace jezdeckých disciplín je pověřen Mezinárodní 
jezdeckou federací (FEI) konáním významné sportovní akce mezinárodních 
skokových závodů CSIO Zduchovice v termínu 22.-26.4.2020. Pověření k 
pořádání akce předáváme organizátorovi: Jezdecký oddíl La 
Bohéme Zduchovice, z.s., Závěrka 412/4, 169 00 Praha - Břevnov, 
IČO:26659913, jenž danou VSA uskuteční na stejné úrovni a ve stejné kvalitě, 
jakou mezinárodní sportovní organizace požaduje.  

hlasování Pro:6 Proti:0 Nevyjádřil se:1 

4.1. Informace o schválení udělení výkonnostních odznaků (příloha 4.1.1) 

KŠ předložila seznam schválených výkonnostních odznaků   

 VV vzal na vědomí 

4.2. Žádost o udělení čestného odznaku (příloha 4.2.1) 

Plzeňská oblast žádá o udělení čestného odznaku pro pana Václava Háčka 
(D0360) 

Usnesení 
č.4.2/9/19  

VV uděluje čestný odznak panu Václavovi Háčkovi (D0360). 

hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel se:1 

4.3. Žádost o zvýšení kvalifikace (příloha 4.3.1) 

Byly projednány žádosti středočeské a východočeské oblasti. 

Usnesení 
č.4.3/9/19  

VV schvaluje  zvýšení kvalifikace: 
- Martina Blažka (B3122) jako školitele rozhodčích VP, SP 

- Janu Perníčkovou (B0074) jako komisaře ZZVJ 

- Ing. Vladimíra Zvěřinu (F2720) jako školitele rozhodčích VP,SP 

- Jaroslava Hupku (F0243) jako školitele rozhodčích VP,SP 
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- Ing. Markétu Kvapilovou (F0484) jako školitele rozhodčích VP, 

všestrannost 

hlasování Pro:6                                    Proti: 0                       Zdržel se: 0 

4.4. Zpráva z účasti na konferenci IGEQ (příloha 4.4.1) 

KŠ podala zprávu z jednání, účelem bylo předání zkušeností se vzděláváním 
instruktorů a trenérů jezdectví. Představen byl německý model výchovy a 
metody výuky.  

 VV vzal zprávu na vědomí. 

4.5. Informace o schválení termínů a komisí na zkoušky (příloha 4.5.1) 
KŠ schválila termíny a obsazení zkušebních komisí – 8.12.2019 – zkoušky 
rozhodčích pro skoky a reining pořádaných Severomoravskou oblastí 

- 15.-16.2.2020 – komise pro zkoušky instruktorů v akreditovaném 

středisku JA SOŠ M. Lázně 

 VV vzal na vědomí 

5.1 Knihovna předpisů ČJF (příloha 5.1.1)  

LŠ předložila návrh na sestavení knihovny platných dokumentů upravujících 
činnosti ČJF a návrh na sestavení knihovny platných smluv . K tomu LH za 
sekretariát uvedla, že rámcový seznam smluv byl již dříve vyhotoven, je 
potřeba jej aktualizovat a systematicky roztřídit, taktéž je zpracovávána 
sbírka vnitřních předpisů ČJF. 

 VV ukládá sekretariátu dopracovat seznam a sbírku vnitřních předpisů ČJF. 

5.2 Rozpočet 2020 
Z časových důvodů byly poskytnuty pouze informace o průběhu dodávání 
podkladů pro zpracování rozpočtu a dále projednáváno nebylo. 

  

5.3 Systém zpracování účetnictví 
VV dále pokračoval v započaté diskuzi ze dne 3.12.2019 týkající se návrhu 
systému zpracování účetnictví a ekonomických agend uvedený v analýze 
zpracované společností Altus Software s.r.o. Je nutné vyřešit napojení nového 
software na JIS a dořešit fakturační modul v JIS. Náklady na software Altus 
Vario by byly řešeny v rámci jeho pronájmu, nikoli nákupu. Tento proces a 
navazující a nezbytné nastavení agendy rozpočtu by zaštiťovala Ludmila 
Šedá. 

  

6.1. Zásady nominace jezdců na zahraniční výjezdy (příloha 6.1.1) 
VV projednal zásady nominace v drezuře jezdců na zahraniční výjezdy pro 
rok 2020 s připomínkou k vypuštění bodu 2 
 

Usnesení 
č.6.1/9/19 

VV schvaluje zásady nominace s vypuštěním bodu 2. 

hlasování Pro:5 Proti:1 Zdržel se:0 

7.1. Žádost o pořádání ME dětí, juniorů a ml. jezdců 2022 (příloha 7.1.1)  

Usnesení 
č.7.1/9/19 

VV schválil podání žádosti k FEI o pořádání ME dětí, juniorů a ml. Jezdců 
2022 JO La Boheme Zduchovice. 

hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel se:1 

7.2. Žádost o pořádání MEZ ve voltiži v roce 2020 (příloha 7.2.1) 
Žadatel si podal žádost po termínu FEI, nyní už je podání žádosti a zápis do 
kalendáře zpoplatněn 1000,- CHF, s úhradou tohoto poplatku žadatel je 
srozuměn a souhlasí. 
 

Usnesení 
č.7.2/9/19 

VV schvaluje podání žádosti TJ Slovan Frenštát pod R. o pořádání MEZ ve 
voltiži v roce 2020 s tím, že žadatel uhradí stanovený poplatek. 
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hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

8.1. Účetní program Altus Vario a vazba na JIS 

MB po konzultaci s dodavatelem JIS na základě analýzy veřejně dostupné 
dokumentace k programu Altus Vario a i vzhledem k recenzím různých 
obchodníků snažících se napojit Vario na své e-shopy konstatoval, že 
napojení Varia na JIS může být velmi problematické a drahé v případě, že 
bude nutné programovat speciální jednoúčelové převodní můstky pro převody 
dat. Výrobce Altus Vario na svých stránkách nabízí jen placené konzultace, 
není k dispozici zdarma technik pro konzultaci nad technickými detaily a 
dostupná dokumentace je naprosto nedostatečná. LŠ doplnila, že na základě 
jednání VV dne 3.12.2019 dostal 4.12. p. Losa (fy OLC) kontakt na technika 
z fy Altus Software, se kterým se měl spojit, aby dostal technické podklady a 
doplnil nacenění fakturačního modulu JISu na Altus podle skutečnosti. P. Losa 
se ale dosud s technikem nespojil.  
 

 VV vzal informaci na vědomí. 

8.2 Komunikace s dodavateli SW služeb jménem ČJF (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4) 

 

 z časových důvodů neprojednáno 

8.3 Celorepublikový seriál Paragan Tour (příloha 8.3.1) 

Usnesení 
č.8.3/9/19 

VV schválil pravidla seriálu Paragan Tour pro rok 2020 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

8.4. Seriály drezura (příloha 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) 

 

 VV odložil projednání, protože je nutné dopracovat financování . 
 

8.5. Seriály všestrannost (příloha 8.5.1, 8.5.2) 

 

 VV odložil projednání, protože je nutné dopracovat financování. 
 

8.6. Seriály pony (příloha 8.6.1, 8.6.2) 

 

 VV odložil projednání, protože je nutné dopracovat financování. 
 

8.7. Žebříček pony – skoky 2020 (příloha 8.7.1) 

 

Usnesení 
č.8.7/9/19 

VV schvaluje pravidla sestavování žebříčku  pony – skoky rok 2020. 
 

hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0 

8.8. Překlady pravidel a para/drezurních úloh 

 

 VV pověřuje drezurní komisi zajistit ve spolupráci s legislativní komisí 
překlady drezurních úloh. 
 

8.9. Fórum k pravidlům Pardubice (příloha 8.9.1) 

MB zhodnotil průběh Fóra, ocenil vznesené připomínky, které budou 
zohledněny při aktualizaci PJS. 

 VV vzal informaci na vědomí 

8.10. Žádost o změnu skokových pravidel - bezudidlové uždění (příloha 8.10.1) 

VV projednal návrh JK Lasystar k úpravě pravidel umožňujících ježdění na 
soutěže s bezudidlovou uzdečkou.  
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Usnesení 
č.8.10/9/19 

VV neschválil návrh JK Lasystar na změnu pravidel umožňujících ježdění na 
soutěže s bezudidlovou uzdečkou. 

hlasování Pro:0 Proti:6 Zdržel se:0 

8.11. Žádost komise spřežení - online výsledky spřežení na CI (příloha 8.11.1) 

 

úkol VV ukládá MB  zajistit nacenění rozšíření JISu u společnosti OLC o 
funkcionalitu online výsledků  v disciplině spřežení. 

8.12. Kategorie Malý kůň (příloha 8.12.1) 

VV se zabýval navrhovanou úpravou kategorie Malý kůň. 

 VV vzal materiál na vědomí a odložil jeho projednávání na rok 2020 

8.13. Galavečer ČJF a výkonnostní žebříčky 

VV se zabýval připomínkami MB k výkonnostním žebříčkům ve vztahu 
k vyhodnocování nejlepších jezdců, kdy absentuje jejich marketingové 
využití. 

 VV vzal připomínky na vědomí . 
 

8.14. Smlouva ČJF-ASCHK  o vytvoření chovatelského modulu v JIS (příloha 

8.14.1) 

VV projednal předložený návrh smlouvy , vznesené připomínky je zapotřebí 
zapracovat do znění smlouvy. 

 VV ukládá LH dopracovat návrh smlouvy. 

8.15. Per rollam: STP voltiž a paravoltiž 2020 (příloha 8.15.1) 
 

Usnesení 
č.8.15/9/19 

VV ČJF schválil dne 13.11.2019 STP voltiž a paravoltiž 2020. 
 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

9.1 Informace o přípravách na Galavečer ČJF 2020 
Jsou připraveny smlouvy s Equinetem a J. Malinovským, probíhá zvaní 
nominovaných a hostů, výroba trofejí pro oceněné. 
 

 VV vzal informaci na vědomí 

9.2 Výroba TV pořadů pro rok 2020 
Je připravován plán vysílání pořadů ve spolupráci s Josefem Malinovským, 
kdy dopracovávají detaily pořadů a jejich provedení. Plán bude projednáván i 
v ČT, budou ještě úpravy s ohledem na ME ve fotbale a OH v Tokiu. 

 VV vzal informaci na vědomí 

9.3 Zpravodaj ČJF 
Nebude realizován 

 VV vzal informaci na vědomí 

10.1 Pracovní smlouvy a dohody oblastních sekretářů 
Vzhledem k tomu, že k 31.12.2019 vyprší platnost většiny uzavřených smluv 
a do současné doby nebyla přijata nová směrnice o odměňování oblastních 
sekretářů a stanovení rozsahu jejich základní činnosti, je zapotřebí stávající 
smlouvy prodloužit, popř. uzavřít dohody pro období od 1.1.2020. 

Úkol VV ukládá LH prodloužit stávající smlouvy a uzavřít DPP na období do 
31.3.2020. 

11.1 Zpráva o činnosti DIK a charakter fungování DIK 
Předseda podal souhrnnou zprávu o činnosti DIK, poukázal na rapidní nárůst 
počtu projednávaných věcí a tím i podstatně vyšší zatížení DIK. Požádal o 
zvážení personální podpory pro činnost DIK. 

 VV vzal zprávu na vědomí. 

         
Zapsala: Mgr. Lenka Haderková 


