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Zápis z 54. zasedání Výkonného výboru ČJF 
 

 

Datum konání: 12. února 2019 
Místo konání:          Hošťálkova 392/1c, Praha 6 
Přítomni: Jaroslav Hupka /JH/, JUDr. Kateřina Anna Magna /KM – od 11.40/ Ing. 

Olga Plachá /OP/, Bohumil Rejnek /BR/, Ing. Klára Šálková  /KŠ/    
Omluveni: Martin Blažek /MB/,  
Hosté:  Mgr. Karina Divišová /KD/, Marek Holub /MH/, Mgr. Lenka Haderková 
Zahájení: 9.30 hodin 
Ukončení: 15:00 hodin 

___________________________________________________________________ 

    
Program jednání:  

1.  Schválení programu jednání (příloha 1.1.1)  
2.  Odsouhlasení zápisu 53. výkonného výboru  (příloha 2.1.1)  
3.  Prezidentka  

3.1. Informace z jednání zástupců oblastí k ekonomickým otázkám (příloha 3.1.1, 3.1.2,    
       3.1.3) 
3.2. Zápis z jednání KRK (příloha 3.2.1)  

  
4.  Vzdělávání  

4.1  Podklady k výuce kurzů jezdectví  - dálková forma studia (příloha 4.1.1, 4.1.2)  
4.2  Žádost o uznání a vydání osvědčení o dosažené kvalifikaci (příloha 4.2.1, 4.2.2)  
4.3  Návrh na výklad platnosti lhůt splnění povinného doškolování v JISu (příloha 4.3.1)  
4.4  Návrh na podporu rozhodčích  - zvyšování kvalifikace 2019/drezura (příloha 4.4.1)  
4.5  Návrh na pořádání „FEI Valuting Course Promotion to FEI 2* Judge Status“ (příloha  
       4.5.1)  
4.6  Dokument vzdělávání – finalizace (příloha bude dodána dodatečně)  
4.7  Žádost o zvýšení kvalifikace rozhodčí (příloha 4.7.1)  
4.8  Žádost o udělení čestných odznaků (příloha 4.8.1)  
4.9  Žádost o jmenování komisaře ZZVJ a školitele všeobecných pravidel (příloha 4.9.1)  

  
5.  Ekonomika, IT   

5.1  Žádost skokové komise o investiční dotaci – venkovní výsledková multifunkční 
 obrazovka (příloha 5.1.1)  

5.2  Návrh pro zpracování směrnice pro pohyb účetních dokladů týkajících se rozpočtu  
 komisí disciplín (příloha 5.2.1)  

5.3  Návrh na zpracování směrnice pro úhradu nákladů při reprezentačních a  
 kvalifikačních výjezdech (příloha 5.3.1)  

5.4  Úprava Směrnice pro vyplácení odměn rozhodčím (příloha 5.4.1)  
5.5  Aktualizace Směrnice odměňování za umístění (příloha 5.5.1, 5.5.2)  
5.6  Vynucené úpravy Gallop/JIS (příloha 5.6.1, 5.6.2., 5.6.3, 5.6.4)  

  
  
6.  Sport  

6.1  Žádost o zařazení kontrolních závodů ve všestrannosti do kalendáře SCM (příloha  
 6.1.1)  

6.2  Návrh komise PONY  na úpravu Přílohy „F“ pravidel Pony (příloha 6.2.1)  
6.3  Návrh komise PONY  na úpravu pravidel Pony – počet startujících (příloha 6.3.1)  
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6.4   Nabídka teamového oblečení Equiservis (příloha 6.4.1)  
6.5   Zpráva z jednání FEI – bezpečnostní stewardi + zpráva z jednání s C. Norinder –  

  ředitelka FEI olympijské oddělení  
6.6   Žádost o schválení seriálů závodů ve všestrannosti (příloha 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3,   

  6.6.4, 6.6.5, 6.6.6, 6.6.7)  
6.7   SK1 Technické podmínky stavby parkuru a skokových soutěží (příloha  6.7.1)  
6.8   Stylový pohár dětí a juniorů na velkých koních 2019 (příloha 6.8.1)  
6.9   Pozvánka FEI SPORTS FORUM 15.-16.4. 2019 v Lausanne (příloha 6.9.1)  
6.10 Informace o připravované konferenci International Jumping Official Clubs - bez 
materiálu  

  
7.  Legislativa  

7.1  Schválení seriálu „Národní skokový pohár ČJF 2019“ (příloha 7.1.1)  
7.2  Schválení seriálu „Paradrezurní pohár 2019“ (příloha 7.2.1)  
7.3  Schválení seriálu „Národní pohár ČJF mládeže 2019 reining“ (příloha 7.3.1)  
7.4  Per rollam schválení úpravy STP pony (příloha 7.4.1)  
7.5  Schválení úprav drezurních pravidel (příloha 7.5.1)  
7.6  Schválení úprav vytrvalostních pravidel (příloha 7.6.1)  
7.7  Schválení úprav všestrannostních pravidel (příloha 7.7.1)  
7.8  Schválení úpravy všeobecných pravidel Pejos (příloha 7.8.1)  
7.9  Schválení úpravy všeobecných pravidel proti návrh VčO (příloha 7.9.1)  
7.10Schválení voltižních závodů (soutěží) na barelu (příloha 7.10.1) 
 

 
8.  Generální sekretář  
9.  Různé  
10.  Zápisy Oblastí, Komisí  

10.1  Zápis ze schůzky předsedů disciplín (příloha 10.1.1)  
________________________________________________________________________ 

  
AD 1)  VV projednal a schválil návrh programu 54. zasedání VV ČJF, který přednesla OP 

            a projednal jeho změnu a doplnění o následující body: 

 

- doplnění bodu 6.2. změna přílohy „F“ pravidel Pony (materiál 6.2.1) 

Usnesení č.01A/54/19 VV ČJF :  

souhlasí se zařazením bodu 6.2 do programu.  

Hlasování:3 pro/0 proti/1 zdržel se 

 

- doplnění bodu 6.7. SK1 Technické podmínky stavby parkuru a skokových soutěží 

(materiál 6.7.1) 

Usnesení č.01B/54/19 VV ČJF :  

souhlasí se zařazením bodu 6.7 do programu. Hlasování:3/0/1  

 

- doplnění bodu 6.8. Stylový pohár dětí a juniorů na velkých koních 2019 (materiál 6.8.1)  

Usnesení č.01C/54/19 VV ČJF :  

souhlasí se zařazením bodu 6.8 do programu. Hlasování:4/0/0  

 

- doplnění bodu 6.9  Pozvánka FEI SPORTS FORUM 15.-16.4. 2019 v Lausanne 

(materiál 6.9.1) 

Usnesení č.01D/54/19 VV ČJF :  

souhlasí se zařazením bodu 6.9 do programu. Hlasování:4/0/0  
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- doplnění bodu 6.10 Ústní informace o připravované konferenci International Jumping 

Official Clubs  

Usnesení č.01E/54/19 VV ČJF :  

souhlasí se zařazením bodu 6.9 do programu. Hlasování:4/0/0  

 

- doplnění bodu 7.10 Schválení voltižních závodů (soutěží) na barelu 

- Usnesení č.01F/54/19 VV ČJF :  

- souhlasí se zařazením bodu 7.10 do programu. Hlasování:4/0/0  

 

AD 2)   K zápisu z 53. zasedání VV ČJF má předseda KRK - MH připomínku, že je v zápise  

            uveden bod 4, který nebyl projednáván během zasedání VV ČJF.  

             

            Usnesení č.02/54/19 VV ČJF :  

           zápis z 53.zasedání VV ČJF bude opraven. Hlasování:4/0/0  

 

AD 3.1) Prezidentka ČJF OP informovala členy VV ČJF o návrhu „Jednotný systém  

projektování Oblastní projektová podpora ČJF „OPP“ 2019“ (materiál 3.1.1,  

3.1.2, 3.1.3), který byl připraven ekonomickou komisí a projednán na schůzce se  

zástupci oblastí dne 31.1.2019. MH doporučil  přispívat na  personální náklady   

 v souladu s dotačními podmínkami MŠMT. OP doplnila, že návrh pro stanovení  

podílu oblasti na licenčních a členských poplatcích pro rok 2019, kdy základem pro  

stanovení podílu dotace pro jednotlivou oblast je  počet aktivních členů oblasti  

k 31.12.2018 byl schvalován VV per rollam hlasováním (viz bod 11.2, materiál 11.2.1)    

Bude předloženo k projednání a  schválení Radě ČJF. 

 

Usnesení 03.1/54/19 VV ČJF :  

schvaluje návrh dokumentu Jednotného systému projektování „OPP“ na rok 2019 a   

doporučuje jej ke schválení Radě ČJF a ukládá sekretariátu ČJF a  Ekonomické komisi 

bezodkladné dopracování personálních nákladů v rámci OPP v souladu s dotačními 

podmínkami MŠMT. Hlasování:4/0/0 

 

AD 3.2) OP shrnula závěry Kontrolní a revizní komise ke kontrole dotací poskytnutých  

             Hl.m.Praha. 

Usnesení 03.2/54/19 VV ČJF :  

            vzal zprávu na vědomí a ukládá sekretariátu ČJF přijetí opatření  k řádné archivaci  

            dokladů. Hlasování:4/0/0  

             

Dále bylo přistoupeno k projednávání bodu 5. programu (bod 4 bude projednán až se dostaví 

KM). 

 

AD 4.1) K projednávání problematiky vzdělávání (bod 4) bylo přistoupeno po příchodu KM (v   

             12.20 hodin). KM předložila VV materiál „Podklady k výuce jezdectví - dálková  

             forma studia, akreditované středisko Mariánské Lázně“ (příloha 4.1.1, 4.1.2), kdy 

             pro tuto formu studia se vyžaduje konkrétní sportovní výkonnost. VV tuto 

             problematiku podrobně projednal. 

 

 Usnesení 04.1/54/19 VV ČJF :  

                ukládá úkol členu VV ČJF - KM materiál „Podklady k výuce jezdectví – dálková  

             forma studia – akreditované středisko Mariánské Lázně“ dopracovat ve spolupráci se 

             Vzdělávací komisí a odbornými  komisemi do příštího zasedání VV ČJF.  
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             Hlasování:4/0/1 

 

AD 4.2) Byla projednána žádost žadatelky M.B. o uznání a vydání osvědčení o dosažené  

 kvalifikaci (příloha 4.2.1, 4.2.2) získaného ve SR. 

 

 Úkol 04.2/54/19 VV ČJF :  

             doporučuje žadatelce  M.B. podat žádost o uznání dosažené kvalifikace cestou  

             subjektu a  oblastního výboru, kde je žadatelka členem.  

 

AD 4.3) Byla projednána problematika platnosti doškolování funkcionářů ČJF a prodloužení  

             platnosti v JISu (příloha 4.3.1).   

               Usnesení 04.3/54/19 VV ČJF : 
ukládá IT komisi vyhodnotit ekonomický náklad úpravy funkcionality JISu –   

automatické upozorňování na končící termín platnosti doškolení do dalšího jednání VV. 

Zároveň se ukládá všem oblastním sekretářům provést revizi končících platností 

doškolení funkcionářů a zaslání seznamu na sekretariát ČJF do 15.3. 2019. 

Hlasování:5/0/0    

AD 4.4)Byl projednán návrh Drezurní komise na podporu rozhodčích – zvyšování     

            kvalifikace 2019/drezura (příloha 4.4.1).  

              Usnesení 04.4/54/19 VV ČJF : 

schválil podporu všech rozhodčích, kteří jsou zařazeni v systému zvyšování kvalifikace 

drezurního rozhodčího, v daném roce maximálně dvakrát na osobu do maximální 

celkové výše 80.000,- Kč. Hlasování:5/0/0 

 AD 4.5) Byl projednán návrh A.A. na pořádání „FEI Valuting Course Promotion to FEI 2*  

              Judge Status“ (příloha 4.5.1). 

              Úkol 04.5/54/19 VV ČJF : 
              ukládá sekretariátu ČJF zjištění konkrétních podmínek uspořádání kurzu „ FEI 

              Valuting Course Promotion to FEI 2* Judge Status“ a to do příštího jednání VV.  

                

  AD 4.6) KM dokončila prezentaci dokumentu Vzdělávání - změny pravidel získání ZVVJ. 

               Usnesení 04.6/54/19 VV ČJF : 
               schvaluje změny v dokumentu Vzdělávání s platností od 1.5.2019. Hlasování:5/0/0  

   OP vyhlásila přestávku od 14.00 – 14.10 hodin.  

   AD 4.7) Na návrh oblastí a skokové komise byly projednány žádosti o zvýšení kvalifikace 

                 rozhodčích A.K. národní rozhodčí skoky, S.H. národní rozhodčí skoky, M.J. 

                 rozhodčí specialista skoky (příloha 4.7.1). 

                 Usnesení 04.7/54/19 VV ČJF : 
                 schvaluje předložené žádosti o zvýšení kvalifikace rozhodčích A.K. národní  

                rozhodčí skoky, S.H. národní rozhodčí skoky, M.J. rozhodčí specialista skoky.  

                Hlasování:5/0/0 

     AD 4.8) Byly projednány návrhy oblastí na udělení Čestných odznaků ČJF (příloha 4.8.1). 

                  Navržená osoba J.J. nesplňuje podmínky udělení Čestného odznaku ČJF za  

                  přínos sportu pro absenci minimálního věku 60 let. 
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                  Usnesení 04.8/54/19 VV ČJF : 
                  schvaluje žádosti o udělení Čestných odznaků ČJF vyjma jedné osoby (J.J.) a   

                  sekretariátu ČJF se ukládá zajistit e-mailové vyrozumění příslušné oblasti o  

                  nesplnění podmínky minimálního věku k udělení Čestného odznaku ČJF.  

                  Hlasování:5/0/0  

 

     AD 4.9) Byly projednány žádosti o jmenování komisaře ZZVJ a školitele všeobecných  

                   pravidel a školitele všestrannosti (příloha 4.9.1). 

                  Usnesení 04.9/54/19 VV ČJF : 
                  schvaluje předložené žádosti o jmenování komisaře ZZVJ J.P, školitele 

                  všeobecných     pravidel M.G.R a školitele všestrannosti J.M. za předpokladu, že 

                  uvedené osoby splňují požadované podmínky. Hlasování:5/0/0 

 

    K projednávání bodu 5. bylo přistoupeno po projednání bodu 3. programu 

 

     AD 5.1) Byla projednána žádost skokové komise o investiční dotaci – venkovní  
                   výsledková multifunkční obrazovka (příloha 5.1.1).  

                   Usnesení 05.1/54/19 VV ČJF :                   

                   ukládá Skokové komisi předložený materiál k investiční dotaci – venkovní  
       výsledková multifunkční obrazovka dopracovat k otázce využití,  financování,   

       stanovení zodpovědné osoby, případně marketingového  plánu. 

                   Hlasování:4/0/0 

     AD 5.2) Byl pro jednán návrh na zpracování směrnice pro pohyb účetních dokladů  
                   týkajících se rozpočtu komisí disciplín (příloha 5.2.1).   
                   
                 Usnesení 05.2/54/19 VV ČJF:                   
                   ukládá Ekonomické komisi ve spolupráci se sekretariátem ČJF zpracovat  
                   návrh směrnice pro pohyb účetních dokladů do 28.2.2019. Hlasování:4/0/0  

 
     AD 5.3) Byl projednán návrh na zpracování směrnice pro úhradu nákladů při   
                  reprezentačních a kvalifikačních výjezdech (příloha 5.3.1). 

 
                  Usnesení 05.3/54/19 VV ČJF :                   

           ukládá Ekonomické komisi ve spolupráci s odbornými komisemi disciplín 
           zpracovat návrh směrnice pro úhradu nákladů při reprezentačních a kvalifikačních 
           výjezdech se zohledněním rozpočtového rámce ve vztahu k osobám splňujícím  
           nárok na čerpání této podpory. Termín do 15.3.2019. Hlasování:4/0/0 

             
    AD 5.4) Byl projednán návrh na úpravu směrnice pro vyplácení odměn rozhodčím (příloha 
                  č.5.4.1). VV ČJF upozorňuje na znění Všeobecných pravidel , část SV3 „Náhrady 
                  rozhodčím a funkcionářům“, kde je pro rozhodčí stanovena pouze minimální  
                  hranice výše odměny. Problematika odměňování je tedy již upravena. 

 
 

     AD 5.5) Byl projednán návrh aktualizace směrnice odměňování za umístění (směrnice pro 
                   poskytování odměn za úspěšnou reprezentaci schválená VV ČJF dne   
                   8.11.2016), (příloha č.5.5.1, 5.5.2). 
 
                   Usnesení 05.5/54/19 VV ČJF :                   

       ukládá Ekonomické komisi ve spolupráci s odbornými komisemi disciplín 
       zpracovat návrh aktualizace směrnice pro poskytování odměn za úspěšnou  
       reprezentaci se zohledněním rozpočtového rámce ve vztahu k osobám 
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       splňujícím nárok na čerpání této podpory. Termín do 15.3.2019. 
       Hlasování:4/0/0 

 
       AD 5.6) Byl projednán materiál předložený MB hodnotící vynucené úpravy Gallop/JIS  
                    pro rok 2019 vzhledem k úpravě pravidel (spřežení, skoky, drezura), které si  
                    vynucují úpravy software pro zpracování výsledků Galopp, popř. JIS (příloha  
                    5.6.1, 5.6.2., 5.6.3, 5.6.4). 
 
                   Usnesení 05.6A/54/19 VV ČJF :                   

                   schvaluje úpravy programu Gallop/JIS vynucené změnou pravidel pro moduly  

                   spřežení, skoky a drezura v celkové částce 18.392,- Kč. Hlasování:4/0/0 

  

       Byl projednán návrh MB na úpravu pravidel výkonnostních žebříčků pro rok   

       2019, kdy jako sporná a nevyhovující se jeví podmínka povinnosti splnění 5ti  

       startů na území ČR. VV ČJF se domnívá, že je zapotřebí se touto otázkou  

       komplexně. 

 

                  Usnesení 05.6B/54/19 VV ČJF :                   

                  ukládá členům VV ČJF - KŠ a BR zpracování návrhu na úpravu výkonnostních 

                  žebříčků pro rok 2019 do 31.3.2019. 

                  Hlasování:4/0/0  

 

Vyhlášena přestávka od 10.55 do 11.05 hodin 

 

                  Byl projednán návrh MB na úpravu doby pro možnost reklamace platby v JIS  

                  (prodloužení reklamační doby 5 pracovních dnů na 14 dnů). 

 

                  Usnesení 05.6C/54/19 VV ČJF :                   

                  schvaluje ochrannou reklamační dobu pro zrušení uskutečněné platby v JIS na 

                  14 kalendářních dnů od momentu vytvoření žádosti v JIS. Během této doby může  

                   být daná operace zrušena a peníze vráceny na základě písemné žádosti osoby, 

                   která v JIS žádost vytvořila, a to bez udání důvodu. Reklamaci lze uznat za 

                   předpokladu, že předmět této platby nebyl již využit (tedy kůň či jezdec na  

                   zaplacenou licenci již neodstartoval v nějaké soutěži, soustředění či ZZVJ již  

                   neproběhly, v případě subjektu – nebyla na něm provedena žádná jiná platná  

                   operace, člen nevyužil kteroukoli z výhod členství v ČJF apod.). Ochranná 

                   reklamační doba se nevztahuje na produkty třetích stran, jako je pojištění koní, 

                   kde dle smlouvy s pojišťovnou pojištění je realizováno okamžikem zaplacení a  

                   případné storno je třeba řešit s partnerem dle pojistných podmínek.  

                   Hlasování:4/0/0 

 

                   Návrh MB na schválení přechodného období pro platnost nové drezurní úlohy  

                   ZZVJ nebyl projednán. 

 

      AD 6.1) Byla projednána žádost komise všestrannosti o zařazení kontrolních závodů ve 

                   všestrannosti do kalendáře SCM (příloha 6.1.1).  

 
                   Usnesení 06.1/54/19 VV ČJF :                   
                   souhlasí se zařazením kontrolních závodů ve všestrannosti do kalendáře SCM a  
                   nákladů na ně do výše 65.000,- Kč.   

            Hlasování:4/0/0 
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      AD 6.2) Byl projednán návrh Komise pro rozvoj pony sportu na úpravu Přílohy „F“  
                   pravidel pony (příloha 6.2.1). 
                     
                   Usnesení 06.2/54/19 VV ČJF :                   
                   bere na vědomí a ukládá členům VV - BR a JH předmětný materiál – úprava  
                   Přílohy „F“ pravidel pony dopracovat do návrhu pravidel na rok 2019 do  
                   28.2.2019. Hlasování:4/0/0 

 
      AD 6.3) Byl projednán návrh komise pro rozvoj pony sportu na úpravu pravidel pony –  
                    počet startujících vs. pojem závod (příloha 6.3.1). 

 
                    Usnesení 06.3/54/19 VV ČJF :                   
                    souhlasí s navrhovanou změnou článku N8 pravidel pony. Hlasování:4/0/0 

 

      AD 6.4) VV se seznámil s nabídkou teamového oblečení Equiservis (příloha 6.4.1) a  
                   diskutoval o nutnosti zabývat se řešením pořízením volnočasového oblečení pro  
                   reprezentaci.  

 
                   Usnesení 06.4/54/19 VV ČJF :                   
                   souhlasí s návrhem komplexně řešit otázku pořízení zejména volnočasového 
                   oblečení pro reprezentaci ze všech disciplín a kategorií a ukládá členovi VV- KŠ 
                   ve spolupráci s odbornými komisemi zpracovat podklady pro zadání poptávky do 
                   15.3. 2019. Hlasování:4/0/0 

 
V 11.40 hodin se dostavila JUDr. Kateřina Anna Magna 
 
     AD 6.5) BR podal ústní zprávu z jednání Eventing Risk Management v Lausanne (26.- 
                  27.1.2019) a z neoficiálního jednání s C.Norinder – ředitelkou FEI olympijské 
                  oddělení. Stěžejním tématem bylo zvyšování bezpečnosti v disciplíně  
                  všestrannost a problematika krosových skoků (představení nového systému 
                  shoditelných skoků MIM), standardizace ochranných vest a přileb (povoleny 
                  budou pouze 4 systémy), bude vydána nová příručka pro stavitele tratí. 
                  BR se pokusil při neformálním osobním rozhovoru s C. Norinder vznést dotaz 
                  k otázce změn kvalifikačních podmínek skupiny C na OH v Tokiu 2020. Z jejího  
                  postoje vyrozuměl, že se k danému problému nechce vyjadřovat. 
                  ČJF   ve spolupráci s právníky a olympijským výborem byl zaslán oficiální protest 
                  na FEI a EEF ohledně ohlášených změn v kvalifikačním systému na OH v Tokiu  
                  2020. K otevřenému dopise ČJF se přidaly i některé další dotčené NF. Snahou je  
                  vrácení kvalifikačních podmínek tak, jak byly schváleny na Valném zasedání FEI 
                  v Montevideu v roce 2018. 

    

    AD 6.6) Byla projednána žádost komise všestrannosti  o schválení seriálů závodů ve  
                  všestrannosti  (příloha 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.6, 6.6.7). 
 

                  Usnesení 06.6/54/19 VV ČJF :                   

                  bere na vědomí přípravu seriálů závodů ve všestrannosti a ukládá jejich 

                  dopracování členům VV - JH a KŠ ve spolupráci s odbornou komisí v termínu do 

                  příštího zasedání VV. Hlasování:4/0/1               

  

    AD 6.7) Technické podmínky stavby parkuru a skokových soutěží SK1 
                  
                 Usnesení 06.7/54/19 VV ČJF :                   
                 bere na vědomí předložení návrh na úpravu „Technické podmínky stavby parkuru  
                 a skokových soutěží SK1“. Rozhodnuto bude per rollam. Hlasování:5/0/0  
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    AD 6.8) Stylový pohár dětí a juniorů na velkých koních 2019 
 
                 Usnesení 06.8/54/19 VV ČJF :                   
                 bere na vědomí předložení seriálů závodů „Stylový pohár dětí a juniorů na velkých 
                 koních 2019“. Rozhodnuto bude per rollam. Hlasování:5/0/0 

 
    AD 6.9) Pozvánka FEI Sports Forum 15.-16.4.2019 v Lausanne 
 
                 Usnesení 06.9/54/19 VV ČJF :                   
                 souhlasí s vysláním člena VV - BR na konferenci FEI Sports Forum 15.-16.4.2019 
                 v Lausanne s náklady maximálně 30. 000,- Kč. Hlasování:4/0/1 

 
 AD 6.10) Praha byla vybrána jako místo konání pravidelného semináře a valného  
                shromáždění Klubu mezinárodních skokových funkcionářů (IJOC) v roce 2020.  
                Styčnou osobou je navrhován Radovan Šalek. 

 
               Usnesení 06.10/54/19 VV ČJF :  
               bere na vědomí, s tím, že bude určen realizační tým k organizaci této akce. 
               Hlasování:5/0/0 
 
Vyhlášena přestávka od 12.15 – 12.20 hodin, poté následovalo projednávání bodu 4. 

 
 K projednání bodu 7 bylo přistoupeno po projednání bodu 4 
 
AD 7.1) Byla projednána žádost o schválení seriálu „Národní skokový pohár ČJF  

              2019“ (příloha 7.1.1).  

   Usnesení 07.1/54/19 VV ČJF :                   
             schvaluje pravidla seriálu „Národní skokový pohár ČJF“. Hlasování:5/0/0 
             
AD 7.2) Byla projednána žádost o schválení seriálu „Paradrezurní pohár 2019 a 
              Paradrezurní pohár 2019-Novice“ (příloha 7.2.1). 
  
              Usnesení 07.2/54/19 VV ČJF :                     
              schvaluje pravidla seriálu "Paradrezurní pohár 2019 a Paradrezurní pohár 2019- 
              Novice“. Hlasování:5/0/0 

 
AD 7.3) Byla projednána žádost o schválení seriálu „Národní pohár ČJF mládeže 
             2019 reining“ (příloha 7.3.1). 
 
             Usnesení 07.3/54/19 VV ČJF :                   
             schvaluje pravidla seriálu „Národní pohár ČJF mládeže 2019 reining“.  
             Hlasování:5/0/0 
 
AD 7.4) Schválení úpravy STP pony drezura a kvalifikace ME drezura  (příloha 7.4.1). 
              Materiál byl projednán per rollam.  
 

  Usnesení 07.4/54/19 VV ČJF schváleno per rollam 18.1.2019: 
  schvaluje úpravu STP pony drezura a kvalifikace ME drezura. 
  Hlasování per rollam: 6/0/0   
 

AD 7.5) Úprava drezurních a paradrezurních  pravidel 2019 (příloha 7.5.1)  
 

  Usnesení 07.5/54/19 VV ČJF: 
  schvaluje úpravu drezurních a paradrezurních pravidel 2019. 
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  Hlasování: 5/0/0   
 
 AD 7.6) Úprava pravidel vytrvalosti 2019 (příloha 7.6.1)  

 
  Usnesení 07.6/54/19 VV ČJF: 
  schvaluje úpravu pravidel vytrvalosti 2019. 
  Hlasování: 5/0/0   

 
AD 7.7) Úprava pravidel všestrannosti rok 2019 (příloha 7.7.1) 

 
  Usnesení 07.7/54/19 VV ČJF: 
  schvaluje úpravu pravidel vytrvalosti 2019. 
  Hlasování: 5/0/0   
 

 AD 7.8) Byl projednán návrh Královehradecké oblasti ČJF ze dne 19.12.2018 na úpravu 
               Všeobecných pravidel 2019 – čl.N9 odst. 2 (příloha 7.8.1). 
                

   Usnesení 07.8/54/19 VV ČJF: 
              neschvaluje návrh Královehradecké oblasti ČJF ze dne 19.12.2018 na úpravu 
              Všeobecných pravidel 2019 – čl.N9 odst. 2.  Hlasování: 0/5/0   
  
AD 7.9) Byl projednán návrh Východočeské oblasti ĆJF na úpravu Všeobecných pravidel  
             2019 – čl.N9 odst. 2 (7.9.1). 

 
 Usnesení 07.9/54/19 VV ČJF: 

            neschvaluje návrh Východočeské oblasti ČJF na úpravu Všeobecných pravidel 2019 
            – čl.N9 odst. 2.  Hlasování: 1/4/0   

 
AD 7.10) Byla projednána žádost o schválení pořádání voltižních závodů (soutěží) na barelu  

               dle PJS (příloha 7.10.1).              

    Usnesení 07.10/54/19 VV ČJF: 
               zamítá žádost o schválení pořádání voltižních závodů (soutěží) na barelu.  
               Hlasování: 0/5/0   
 
AD 10.1) Zápis ze schůzky předsedů komisí disciplín konané dne 30. ledna 2019 (příloha 

               10.1.1) 

    Usnesení 10.1/54/19 VV ČJF: 
               bere na vědomí ze schůzky předsedů komisí disciplín konané dne 30. ledna 2019. 
               Hlasování: 5/0/0   
 

Jednání VV ČJF ukončeno v 15 hodin. 

Projednáno PER ROLLAM: 

AD 11.1) Svolání řádné konference ČJF na den 10. dubna 2019 do SC Nymburk (příloha  

                11.1.1).  

               

    Usnesení 11.1/54/19 VV ČJF schváleno per rollam dne 10.1.2019: 
    schvaluje svolání řádné konference ČJF na den 10. dubna 2019 do SC Nymburk. 
    Hlasování per rollam: 6/0/0   

 

AD 11.2) Podklady pro stanovení podílu oblastí na licencích pro zahájení rozpočtování 2019 

               (příloha 11.2.1) 
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               Usnesení 11.2/54/19 VV ČJF schváleno per rollam dne 18.1.2019: 

  souhlasí s  návrhem přidělovaných částek pro oblasti pro rok 2019 a jeho zahrnutím 
  do rozpočtu ČJF pro rok 2019 předkládaného k projednání na jednání Rady ČJF. 
  Hlasování per rollam:5/0/1   
 

AD 11.3) Podání žádosti na MŠMT – investiční dotace pro nákup trenažéru pro voltiž  

               (materiál 11.3.1).  

               

              Usnesení 11.3/54/19 VV ČJF schváleno per rollam dne 22.1.2019: 

   schvaluje podání žádosti na MŠMT na investiční dotaci pro nákup trenažéru pro 
   voltiž. Hlasování per rollam: 6/0/0  
             

AD 11.4) Výroba TV pořadů pro rok 2019 (materiál 11.4.1)  

    Usnesení 11.4/54/19 VV ČJF schváleno per rollam  dne 22.1.2019: 
    schvaluje rozsah výroby TV pořadů na rok 2019 poskytnutou společností Equinet   
    TV. Hlasování per rollam: 6/0/0  

 

    
          
         Zapsala: Lenka Haderková 

 

 


