Zápis z 55. zasedání Výkonného výboru ČJF
Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:
Zahájení:
Ukončení:

13. března 2019
Hošťálkova 392/1c, Praha 6
Martin Blažek /MB/, Jaroslav Hupka /JH/, JUDr. Kateřina Anna Magna
/KM – příchod 9.35 hod/ Ing. Olga Plachá /OP/, Bohumil Rejnek /BR/,
Ing. Klára Šálková /KŠ/
Mgr. Karina Divišová /KD/, Marek Holub /MH/, Mgr. Lenka Haderková
/LH/, Ing. Jaroslav Kunzl /JK/
9.30 hodin
15.20 hodin

___________________________________________________________________
Program jednání:
1.
2.
3.

Schválení programu jednání (příloha 1.1.1)
Odsouhlasení zápisu 54. Výkonného výboru (příloha 2.1.1)
Prezidentka
3.1 Projednání Zápisu KRK ze dne 4.2.2019 (příloha 3.1.1)
3.2 Informace o výzvě Magistrátu hl. m. Prahy
3.3 Schválení hostů na Konferenci ČJF (příloha 3.3.1)

4.

Vzdělávání
4.1 Schválení účasti KM na zasedání IGEQ Executive Committee ve dnech 15.16.4.2019 v Lipici (Slovinsko)
4.2 Schválení plánku kavaletové práce viz. kvalifikace instruktor – specializace na
drezuru (příloha 4.2.1)
4.3 Dálková forma studia instruktor a trenér jezdectví (příloha 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4)
4.4 Schválení aktualizace školitelů ČJF a hl. komisařů a komisařů ZZVJ
(příloha 4.4.1, 4.4.2)
4.5 Zvýšení kvalifikace funkcionářů (příloha 4.5.1)
4.6 Směrnice k odměňování školitelů (příloha 4.6.1)
4.7 K diskuzi – další postup ohledně nové drezurní úlohy ZZVJ versus Z1
(příloha 4.7.1, 4.7.2)

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.

1

Ekonomika, IT
Návrh rozpočtu 2019 (příloha 5.1.1)
Návrh úprav AC design (příloha 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4)
Úprava pravidel výkonnostních žebříčků pro rok 2019 (příloha 5.2.1 – bod 2)
Úprava platnosti doškolování funkcionářů ČJF (příloha 5.2.1 – bod 3)

Sport
6.1 Návrh směrnice – Odměňování úspěšných reprezentantů (příloha 6.1.1)
6.2 Návrh směrnice – Úhrada nákladů při výjezdu REPRE na kvalifikační závody
(příloha 6.2.1)
6.3 Seznam reprezentačních výběrů 2019 (příloha 6.3.1)
6.4 Snížení věkové hranice pro složení všeobecných a drezurních ZZVJ na 11 let
a umožnění startů pony mezi velkými koňmi dětem od věku 11 let
(příloha 6.4.1)

7.

Legislativa
7.1 Schválení úprav pony pravidel per rollam (příloha 7.1.1)
7.2 Schválení úprav skokových pravidel per rollam (příloha 7.2.1)
7.3 Schválení seriálu „Národní pohár ČJF v parkúrovém skákání na styl kategori A a B“
(příloha 7.3.1)
7.4 Schválení „zásad KMK“ (příloha 7.4.1)
7.5 Schválení „Národní pohár ČJF 2019 na pony ve všestrannosti“ (příloha 7.5.1)
7.6 Schválení „Národní pohár ČJF 2019 dětí a juniorů ve všestrannosti“ (příloha 7.6.1)
7.7 Schválení „Národní pohár ČJF 2019 ve stylovém parkúrovém skákání na pony“
(příloha 7.7.1)
7.8 Schválení seriálu „ČESKÁ JEZDECKÁ LIGA ve všestrannosti 2019“ (příloha 7.8.1)
7.9 Schválení seriálu „Styl šampionát ČJF ve všestrannosti pro jezdce do 18 let“
(příloha 7.9.1)
7.10 Schválení seriálu „Šampionát mladých koní ve všestrannosti 2019“ (příloha 7.10.1)
7.11 Schválení „Drezurní šampionát ČJF 2019 pony, dětí, junioři“ (příloha 7.11.1)
7.12 Schválení „Drezurní šampionát ČJF 2019 Senioři a jezdci U25 (16-25let)“
(příloha 7.12.1)
7.13 Kumulace funkce Jihočeská oblast (příloha 7.13.1)
7.14 Schválení pravidel ČSP 2019 (příloha 7.14.1)

8.
Generální sekretář
9.
Různé
10.
Zápisy Oblastí, Komisí
________________________________________________________________________
AD 1) VV projednal návrh programu 55. zasedání VV ČJF, který přednesla OP a jeho
doplnění o dva body do různého: podnět zástupců subjektů jihočeské oblasti a podnět
severomoravské oblasti.
Usnesení č.01/55/19 VV ČJF :
souhlasí se zařazením podnětů do bodu 9 programu.
Hlasování:5 pro/0 proti/0 zdržel se
V 9.35 se dostavila KM.
AD 2) K zápisu z 54. zasedání VV ČJF nebyly připomínky.
Usnesení 02/55/19 VV ČJF :
schvaluje znění zápisu z 54. zasedání VV ČJF. Hlasování:6/0/0
AD 3.1) VV projednal Zápis KRK ke kontrole dotací poskytnutých Hl.m.Praha.
Usnesení 03.1/55/19 VV ČJF :
bere na vědomí zprávu KRK ke kontrole dotací poskytnutých Hl. m. Praha a ukládá
úkol sekretariátu důsledně archivovat dokumentaci celého procesu zpracování žádosti
o dotace, včetně rozhodnutí/smlouvy o dotaci, vyúčtování. Hlasování:6/0/0
AD 3.2) LH podala souhrnnou informaci o postupu ve vztahu k výzvě k vrácení části dotace
ze strany Magistrátu Hl. města Prahy a vysvětlila problematiku právního režimu dotací
podle zákona č. 250/2000 Sb. a úskalí zhoršené právní pozice příjemce dotace podle
tohoto zákona ve vztahu k možnostem procesní obrany vůči kontrolním zjištěním
oproti dotacím přidělovaným ze strany MŠMT podle zákona č. 218/2000 Sb.
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Usnesení 03.2/55/19 VV ČJF :
vzal na vědomí informaci o postupu při jednání s Magistrátem hl. města Prahy ve věci
výzvy k vrácení poměrné části dotace ve výši 227.430,- Kč. Hlasování:6/0/0
AD 3.3) Byl projednán návrh šesti hostů na Konferenci ČJF.
Usnesení 03.3/55/19 VV ČJF :
schválil seznam hostů na Konferenci ČJF a ukládá GS úkol rozeslat pozvánky.
Hlasování:6/0/0
AD 4.1) Byla projednána účast KM na zasedání IGEQ Executive Committee ve dnech
15.-16.4.2019 v Lipici (Slovinsko).
Usnesení 04.1/55/19 VV ČJF :
schvaluje účast KM na zasedání IGEQ Executive Committee ve dnech 15.-16.4.2019
v Lipici (Slovinsko) s náklady maximálně do 20.000,- Kč. Hlasování:5/0/1
AD 4.2) Bylo projednáno schválení plánku kavaletové práce pro zkoušku instruktor jezdectvídrezurní specialista a jeho doplnění do dokumentu Vzdělávání v ČJF.
Usnesení 04.2/55/19 VV ČJF :
schvaluje plánek kavaletové práce pro zkoušku instruktor jezdectví –
drezurní specialista a jeho doplnění k bodu 3.6 dokumentu Vzdělávání v ČJF.
Hlasování:4/0/2

AD 4.3) Byla projednána forma dálkového studia kurzu instruktorů a trenérů jezdectví II. třídy
a podklady akreditovaného střediska SOŠ Mariánské Lázně k oběma kurzům.
Usnesení 04.3/55/19 VV ČJF :
schvaluje formu dálkového studia kurzu instruktorů a trenérů jezdectví II. třídy a
doplnění této možnosti studia do dokumentu Vzdělávání v ČJF. Zároveň ukládá
akreditovanému středisku SOŠ Mariánské Lázně předložení podkladů k oběma
kurzům v souladu s nově přijatými podmínkami. Hlasování:6/0/0
AD 4.4) Byl projednán návrh aktualizace školitelů ČJF a hl. komisařů a komisařů ZZVJ pro rok
2019 (příloha 4.4.1).
Úkol: návrh se vrací sekretariátu ČJF k dopracování (kontrola splnění podmínek na
jmenování jednotlivých osob, doplnění kandidátů navrhovaných komisemi disciplín,
komunikace s oblastmi ohledně důvodů pro jmenování daných osob).
AD 4.5) Byla projednána žádost o zvýšení kvalifikace rozhodčích (příloha 4.5.1).
Usnesení 04.5/55/19 VV ČJF :
schvaluje po doporučení Severomoravské oblasti a skokové komise žádost o
zvýšení kvalifikace na rozhodčí – specialista skoky Ing.J.M. a po doporučení
Oblasti Plzeň a skokové komise žádost o zvýšení kvalifikace na rozhodčí –
specialista skoky P.M. Hlasování:6/0/0
AD 4.6) Byl diskutován návrh směrnice k odměňování školitelů ČJF, komisařů a hlavních
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komisařů ZZVJ vymezující dosud používané pevné částky odměn jednotlivých
funkcionářů za den (dříve součást dokumentu Vzdělávání v ČJF). K tomuto návrhu
vznesl BR protinávrh a to zvýšení odměny za den na částku 2.500,- Kč.
Usnesení 04.6A/55/19 VV ČJF :
k protinávrhu BR o zvýšení odměny za den na částku 2.500,- Kč. Hlasování:1/2/3
Usnesení 04.6B/55/19 VV ČJF:
schvaluje dosavadní výši částek odměn za den v navrhované směrnici a ukládá
sekretariátu ČJF připravit konečný návrh směrnice do příštího jednání VV.
OP vyhlásila přestávku od 10.40 – 10.50 hodin.
AD 4.7) VV projednal podobu drezurní zkoušky ZZVJ–všeobecná licence, ZZVJ-E, ZZVJ-P
v podobě drezurní úlohy Z1.
Usnesení 04.7/55/19 VV ČJF :
schvaluje drezurní úlohu Z1 jako drezurní zkoušku pro ZZVJ – všeobecná licence,
ZZVJ-E a ZZVJ-P. Hlasování:6/0/0
AD 5.1) Byly projednán návrh rozpočtu ČJF na rok 2019 (příloha 5.1.1). MH doporučil do
rozpočtu dopracovat případné vrácení dotace Hl. m. Praha.
Usnesení 05.1/55/19 VV ČJF :
schvaluje návrh rozpočtu ČJF na rok 2019 a zapracování případné vrácení dotace
do rozpočtu pro předložení radě ČJF. Hlasování:6/0/0
AD 5.2) Byl projednán návrh na schválení úprav programu Gallop z důvodu změn
Všeobecných pravidel (příloha 5.2.1).
Usnesení 05.2/55/19 VV ČJF:
schvaluje úpravy programu Gallop vynucené změnou Všeobecných pravidel pro
moduly všestrannost, skoky – pony a voltiž v celkové částce 15.488,- Kč.
Hlasování:6/0/0
AD 5.3) Byla projednána úprava pravidel výkonnostních žebříčků pro rok 2019.
(příloha 5.2.1 – bod 2).
Usnesení 05.3/55/19 VV ČJF :
schvaluje úpravu počítání Výkonnostních žebříčků pro rok 2019. U všech disciplín
se vypouští podmínka startů na území ČR pro zařazení sportovce a koně do
výkonnostního žebříčku. Hlasování:6/0/0
AD 5.4) Byl projednán návrh MB na na úpravu platnosti doškolování funkcionářů ČJF
(příloha č.5.2.1 – bod 3).
Usnesení 05.4A/55/19 VV ČJF :
stanoví platnost doškolování funkcionářů na dobu předepsanou platným
dokumentem Vzdělávání se prodlužuje o 3 měsíce. Hlasování:2/4/0 neschváleno
Po diskuzi byl předložen protinávrh stanovení platnosti školení funkcionářů.
Usnesení 05.4B/55/19 VV ČJF :
schvaluje platnost školení funkcionářů od data splnění zkoušky nebo data

4

posledního doškolování na 12/24/48 měsíců dle funkcí a disciplín dle
dokumentu Vzdělávání v ČJF. Hlasování:4/0/2
OP vyhlásila přestávku od 11.30 – 11.50 hodin.
AD 6.1) Byl projednán návrh na doplnění Směrnice pro poskytování odměn za úspěšnou
reprezentaci schválenou VV dne 8.11.2016 o určení odměny pro družstva
(příloha 6.1.1).
Usnesení 06.1/55/19 VV ČJF :
souhlasí, že umístěným v družstvech přísluší pro výsledky roku 2018 odměna
rovnající se celkem částce uvedené pro jednotlivce, pro rok 2019 pak v případě
dvoučlenných družstev každému členu družstva ve výši poloviny částky pro
jednotlivce, v případě vícečlenných družstev každému členu družstva ve výši
jedné třetiny částky pro jednotlivce. Generální sekretář předkládá ke schválení
VV ČJF do 30.9. daného roku. A ukládá sekretariátu ČJF zpracovat konečné
znění návrhu Směrnice a tuto předložit ke schválení Radě ČJF. Hlasování:6/0/0
AD 6.2) Byl projednán návrh Směrnice na úhradu nákladů členům reprezentačních
výběrů v roce 2019 (příloha 6.2.1).
Úkol:
návrh vrací GS k dopracováním zejména s ohledem na finanční dopad do
rozpočtu.
AD 6.3) Návrh na projednání seznamu reprezentančních výběrů 2019 byl navrhovatelem
BR stažen z programu.
AD 6.4) VV projednal návrh týkající se snížení věkové hranice pro složení všeobecných
a drezurních ZZVJ na 11 let s účinností od 1.4. 2019 (příloha 6.4.1)
Usnesení 06.4A/55/19 VV ČJF :
schvaluje pro držitele ZZVJ všeobecné možnost startů na velkých koních od
počátku roku, ve kterém dovrší věk 11 let. Hlasování:3/1/2 – neschváleno
Stanovisko OP – důvod neschválení spočívá v opožděném předložení návrhu
vzhledem k datu projednávání (13.3.), kdy již i Všeobecná pravidla jsou
schválená.
Dále byla projednávána možnost startů držitelů pony licence ve společných
soutěžích s velkými koňmi od roku, ve kterém dovrší věku 11 let.
Usnesení 06.4B/55/19 VV ČJF :
schvaluje změnu Všeobecných pravidel, Skokových pravidel, Pony pravidel a
umožnit držitelům pony licence start
ve společných soutěžích s velkými koňmi od roku, ve kterém dovrší věku 11 let.
Hlasování:4/1/1
OP vyhlásila přestávku od 13.00 – 13.30 hodin.
AD 7.1) Úprava pony pravidel příloha F (příloha 7.1.1).
Usnesení 07.1/55/19 VV ČJF schváleno per rollam 20.2.2019:
schvaluje úpravu přílohy F pony pravidel.
Hlasování per rollam: 6/0/0
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AD 7.2) Úprava skokových pravidel SK1 (příloha 7.2.1).
Usnesení 07.2/55/19 VV ČJF schváleno per rollam 20.2.2019:
schvaluje úpravu skokových pravidel SK1.
Hlasování per rollam: 6/0/0
AD 7.3) Byla projednána pravidla seriálu „NP ČJF 2019 v parkurovém skákání na styl
kategorie A a B dětí a juniorů na velkých koních“ (příloha 7.3.1).
Usnesení 07.3/55/19 VV ČJF :
schvaluje pravidla seriálu „Národní pohár ČJF v parkúrovém skákání na styl
kategorie A a B dětí a juniorů na velkých koních“ s podmínkou schválení v rámci
rozpočtu. Hlasování:6/0/0
AD 7.4) Byly projednány „Zásady KMK“ (příloha 7.4.1).
Usnesení 07.4/55/19 VV ČJF:
schvaluje Zásady KMK a navržené komisaře. Hlasování: 6/0/0
AD 7.5) Byla projednána pravidla seriálu „Národní pohár ČJF 2019 na pony ve
všestrannosti“ (příloha 7.5.1).
Usnesení 07.5/55/19 VV ČJF:
schvaluje pravidla seriálu „ Národní pohár ČJF 2019 na pony ve všestrannosti“
s limitem příspěvku ČJF do 85 tisíc Kč. Hlasování: 6/0/0
AD 7.6) Byla projednána pravidla seriálu „Národní pohár ČJF 2019 dětí a juniorů ve
všestrannosti“ (příloha 7.6.1).
Usnesení 07.6/55/19 VV ČJF:
schvaluje pravidla seriálu „ Národní pohár ČJF 2019 dětí a juniorů ve všestrannosti“
s limitem příspěvku ČJF do 85 tisíc Kč. Hlasování: 6/0/0
AD 7.7) Byla projednána pravidla seriálu „Národní pohár ČJF 2019 ve stylovém parkúrovém
skákání na pony“ (příloha 7.7.1).
Usnesení 07.7/55/19 VV ČJF:
schvaluje pravidla seriálu „ Národní pohár ČJF 2019 ve stylovém parkúrovém
skákání na pony“ s limitem příspěvku ČJF pro vítěze a umístěné ve finále seriálu ve
výši 35 tisíc Kč. Hlasování: 6/0/0
AD 7.8) Byla projednána pravidla seriálu „Česká jezdecká liga ve všestrannosti 2019“
(příloha 7.8.1).
Usnesení 07.8/55/19 VV ČJF:
schvaluje pravidla seriálu „ Česká jezdecká liga ve všestrannosti 2019“ s limitem
příspěvku ČJF 45 tisíc Kč, 20 tisíc Kč na finanční odměny, 10 tisíc Kč na poháry a
šerpy. Hlasování: 6/0/0
AD 7.9) Byla projednána pravidla seriálu „Styl šampionát ČJF ve všestrannosti pro jezdce do
18 let“ (příloha 7.9.1), bylo odloženo z důvodu zapracování do rozpočtu.
AD 7.10) Byla projednána pravidla seriálu „Šampionát mladých koní ve všestrannosti“
(příloha 7.10.1).
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Usnesení 07.10/55/19 VV ČJF:
schvaluje pravidla seriálu „ Šampionát mladých koní ve všestrannosti“ s limitem
příspěvku ČJF na finále 40 tisíc Kč, bez příspěvku na zahraničního stavitele.
Hlasování: 5/0/1
AD 7.11) Byla projednána pravidla seriálu „Drezurní Šampionát ČJF 2019 pony, děti, junioři“
(příloha 7.11.1)
Usnesení 7.11/55/19 VV ČJF:
schvaluje pravidla seriálu bez příspěvku od ČJF. Hlasování: 5/1/0
AD 7.12) Byla projednána pravidla seriálu „Drezurní Šampionát ČJF 2019 senioři a jezdci
U25 (16-25 let)
Usnesení 7.12/55/19 VV ČJF:
schvaluje pravidla seriálu bez příspěvku od ČJF. Hlasování: 5/1/0
AD 7.13) Byla projednána žádost Jihočeského oblastního výboru ve věci kumulace funkcí
Usnesení 07.13/55/19 VV ČJF:
schvaluje zapracování navrhované úpravy do materiálu Zásady KMK (příloha
7.4.1) k umožnění kumulace funkce při soutěží KMK stavitele parkuru a stylového
komisaře, pokud je držitelem platné příslušné licence (stavitel parkuru).
Hlasování: 5/1/0
AD 7.14) Byla projednána „Pravidla ČSP pro rok 2019“ (příloha 7.14.1).
Usnesení 07.14/55/19 VV ČJF:
schvaluje „Pravidla ČSP pro rok 2019“. Hlasování: 6/0/0
AD 9.1) Byl projednán návrh zástupců subjektů Jihočeské oblasti na změnu Jednacího a
volebního řádu oblastní konference.
Usnesení 09.1/55/19 VV ČJF:
předkládá návrh na změnu Jednacího a volebního řádu oblastní konference
k projednání Radě ČJF. Hlasování: 6/0/0
AD 9.2) Byl projednán návrh zástupců Severomoravské oblasti zařadit do programu
Konference ČJF problematiku malých koní.
Usnesení 09.2/55/19 VV ČJF:
neschvaluje zařazení do programu Konference ČJF. Hlasování: 6/0/0
V návaznosti na projednávané body viz výše vyvstala dále potřeba, aby se VV zabýval níže
uvedenými tématy.
AD 9.3) LH předložila návrh na zrušení Směrnice o systému pro evidenci a zakládání
směrnic ČJF od roku 2016 (rozhodnutí VV 4/2016 ze dne 1.3.2016) z důvodu
její neaktuálnosti a nepotřebě.
Usnesení 09.3/55/19 VV ČJF:
ruší rozhodnutí VV ze dne 1.3.2016 o schválení Směrnice o systému pro
evidenci a zakládání směrnic u ČJF od roku 2016. Hlasování: 6/0/0
VV upozorňuje na dodržování postupu dle Všeobecných pravidel při schvalování rozpisu
mezinárodních závodů před zasláním na FEI, kdy čl. N10 odst. 6 Všeobecných pravidel
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stanovi: Rozpisy na mezinárodní závody, MČR, Finále KMK a statut seriálu závodů na
úrovní Národní federace schvaluje VV ČJF, a to na základě projednání a doporučení
komise příslušné disciplíny.
Na žádost KRK byli MH a KD seznámeni s obsahem Rozhodnutí DiK ČJF ve věci neplatnosti
rozhodnutí konference Severočeské oblasti ČJF konané dne 19.1.2019. V té souvislosti MH
zdůraznil nutnost přijetí odpovědnosti konkrétní osoby za nesprávná rozhodnutí. Dále MH
vznesl dotaz na vymáhání pohledávky ve věci nevyplacených příspěvků při konání MČR ve
voltiži v roce 2016. JK podal informaci, že záležitost byla konzultována s advokátní kanceláří
a provede ověření aktuálního stavu věci.
Jednání VV ČJF ukončeno v 15.20 hodin.
Projednáno PER ROLLAM:
AD 11.1) Stížnost J.M. na postup při vyřizování jeho žádosti o schválení rozpisů závodů
(příloha 11.1.1).
Usnesení 11.1/55/19 VV ČJF schváleno per rollam dne 27.2.2019:
stížnost J.M. ze dne 17.2.2019 ve věci postupu při vyřizování jeho žádosti podanou dne
8.2.2019 o schválení rozpisů závodů 190332A1 Jezdecký festival 2019 Královice u Slaného,
Královický dvůr, je shledávaná důvodnou ve vztahu k zajištění schvalování rozpisů
závodů ze strany oblastního výboru ČJF Praha, když dle Pravidel ČJF N10 bod 6 je
stanoveno, že Rozpisy na mezinárodní závody, MČR, Finále KMK a statut seriálů závodů na
úrovni Národní federace schvaluje VV ČJF, a to na základě projednání a doporučení komise
příslušné disciplíny. Rozpisy ostatních závodů schvalují příslušné oblastní výbory.
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že za zajištění schvalování rozpisů je prioritně
odpovědný oblastní výbor Praha. Pokud je ke schvalování rozpisů pověřena konkrétní osoba,
tak je opět na odpovědnosti oblastního výboru, aby k takové činnosti pověřil dostatečně
kompetentní osobu. Nelze tolerovat skutečnost, že výkon takové činnosti oblastní výbor
nezajistí řádným a adekvátním způsobem, tak, aby nebyly způsobeny neodůvodněné průtahy
při schvalování rozpisů. Zároveň je neakceptovatelný postup, kdy zajištění schválení
rozpisů je přenášeno na žadatele, ačkoli jde o povinnost uloženou oblastnímu výboru a je
výhradně v jeho kompetenci proces schválení zajistit.
Oblastnímu výboru ČJF Praha se proto ukládá: bez prodlení přijmout opatření k zajištění
řádného procesu schvalování rozpisů závodů, dodržování Všeobecných pravidel N10 bod 6 a
pověřenou osobu ke schvalování rozpisů paní I.H. prokazatelně upozornit na nepřípustné
jednání, kterého se výše popsaným jednáním dopustila, když žadatele odkazovala s podáním
žádosti na VV ČJF.
Hlasování per rollam: 6/0/0
AD 11.2) Projednání Zápisu z jednání Kontrolní a revizní komise - Kontrola hospodaření a
účetnictví 2017 /12.září 2018- 11. prosince 2018/
Usnesení 11.2/55/19 VV ČJF schváleno per rollam dne 28.2.2019:
neprojedná a vrací Kontrolní a revizní komisi materiál - "Zápis z jednání Kontrolní a revizní
komise - Kontrola hospodaření a účetnictví 2017 /12.září 2018- 11. prosince 2018/" s tím, aby
KRK nejdříve zajistila řádný postup podle věty první bodu 13.6 Stanov ČJF , když předložení
zápisu dne 21. února 2019 VV nelze považovat za předložení konečných závěrů a zpráv ve
smyslu věty druhé bodu 13.6 Stanov ČJF, neboť s uváděnými závěry do doby předložení VV
(tzn. 21.2.2019) NEBYL dosud prokazatelně seznámen oprávněný zástupce kontrolovaného
subjektu a nedostal tak možnost se ke zjištěným poznatkům a výsledkům vyjádřit. Předložený
Zápis KRK za dané situace nelze považovat za úplný, objektivní, a tím pádem ani není
způsobilý k projednání příslušnými orgány ČJF.
Hlasování per rollam:5/0/1
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AD 11.3) Předložení stanoviska VV k Zápisu z jednání Kontrolní a revizní komise- Kontrola
hospodaření a účetnictví 2017 /12.září 2018- 11. prosince 2018/ Radě ČJF
Usnesení 11.3/55/19 VV ČJF schváleno per rollam dne 4.3.2019:
schvaluje předložení stanoviska VV k Zápisu z jednání Kontrolní a revizní komise – Kontrola
hospodaření a účetnictví 2017 Radě ČJF.
Hlasování per rollam:5/0/1
AD 11.4) Žádost DiK o výklad bodu 13.6 Stanov ČJF.
Usnesení 11.4/55/19 VV ČJF schváleno per rollam dne 4.3.2019:
Výkonný výbor podle bodu 12.2.2 Stanov ČJF žádá Disciplinární komisi ČJF o provedení
výkladu bodu 13.6 Stanov ČJF ve vztahu k postupu Kontrolní a revizní komise při
prokazatelném seznámení oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu a poskytnutí
možnosti, aby se mohl ke zjištěným poznatkům a výsledkům vyjádřit, a o výklad pojmu
"oprávněný zástupce kontrolovaného subjektu".
Hlasování per rollam:6/0/0
AD 11.5) Změna termínu SCP drezura z 9.3.-10.3. (so + ne) na 8.3.-9.3. 2019 (pá+so).
Usnesení 11.5/55/19 VV ČJF schváleno per rollam dne 1.3.2019:
schvaluje změnu termínu SCP drezura z 9.3.-10.3. (so + ne) na 8.3.-9.3. 2019 (pá+so).
Hlasování per rollam:5/0/1
AD 11.6) Schválení programu volební Konference ČJF a pověření JUDr. Petra Tomana
řízením Konference (dle čl. 9.4.2 Stanov ČJF).
Usnesení 11.6/55/19 VV ČJF schváleno per rollam dne 4.3.2019:
schvaluje program volební Konference ČJF a pověření JUDr. Petra Tomana řízením
Konference (dle čl. 9.4.2 Stanov ČJF).
Hlasování per rollam:6/0/0
AD 11.7) Sjednocení minimálních počtů startujících ve všech disciplínách.
Usnesení 11.7/55/19 VV ČJF schváleno per rollam dne 4.3.2019:
schvaluje úpravu Všeobecných pravidel sjednocující minimální počty startujících v soutěžích.
Pro všechny disciplíny platí níže uvedené ustanovení Všeobecných pravidel, N7, odst
3 Zrušení vypsané soutěže
„Zrušit soutěž je v pravomoci pořadatele do 48 hodin před zahájením závodů. Tuto skutečnost
musí neprodleně sdělit všem přihlášeným na adresu uvedenou v přihlášce k závodům. Každá
soutěž je soutěží, pokud na startovní listině po jejím uzavření nejméně tři různí Sportovci
z nejméně dvou subjektů. Ze soutěže, kde je jakýmkoli způsobem vyhodnocován žebříček
Sportovců nebo koní, nebo jednotlivých pohárových kol nebo finále, bude započítáván
výsledek, pokud danou soutěž dokončí nejméně tři různí Sportovci ze dvou subjektů. Stejné
pravidlo platí i pro zápis výsledku do kariéry jezdce a koně. Na mistrovství oblasti může být
vyhodnocen mistr oblasti z otevřené soutěže, pokud jsou splněny výše uvedené
podmínky Pro KMK platí zvláštní samostatné zásady. Soutěž nesplňující tyto podmínky
může být uspořádána pouze jako kvalifikační. Startovní listina se uzavírá na
technické poradě. Pokud se technická porada nekoná, startovní listina se uzavírá při
rozpisem stanovené prezentaci, nebo nejpozději jednu hodinu před zahájením dané
soutěže. O kvalifikaci získané v takové soutěži rozhoduje pořádající složka, která
schvalovala rozpis soutěže. Bude-li soutěž zrušena (nezůstane-li ani jako
kvalifikační) pořadatel je povinen vrátit přihlášeným dvojicím minimálně 50 % startovného.
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Zrušit soutěž nebo závody po příjezdu účastníků může pořadatel jen po schválení hlavním
rozhodčím a se souhlasem všech přihlášených Sportovců. Předchozí odstavce se
nevztahují na zrušení soutěže hlavním rozhodčím, ke kterému je zmocněn ustanoveními
pravidel.“
Hlasování per rollam:6/0/0

Zapsala: Lenka Haderková
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