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Zápis z jednání  
Výkonného výboru ČJF 

č. 1/2019 

Den konání 24. dubna 2019 

Místo konání Zduchovice 

Čas  Od 10:00 Do 13:45  

     

Přítomnost členů VV Martin Blažek přítomen 

Martin Pecka přítomen 

Ing. Olga Plachá přítomna  

Bohumil Rejnek přítomen 

Jiří Skřivan přítomen 

Ing. Klára Šalková přítomna od 10:25 

Bc. Ludmila Šedá přítomna 

Přítomnost hostů Ing. Jaroslav Kunzl přítomen od 10:25 

Přítomnost dalších osob  Ing. Antonín Terber přítomen 

  

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1) 

2. Odsouhlasení zápisu minulého jednání VV 

3. 
   3.1. 
   3.2. 
   3.3. 

      3.4. 
      3.5. 
 
      3.6. 

Prezidentka 
Návrh organizačních zásad jednání VV (příloha 3.1.1, 3.1.2) 
Statut komisí disciplín (příloha 3.2.1) 
Tisková mluvčí, PR agentura (příloha 3.3.1) 
Rozhodnutí o dodavateli volnočasového oblečení (příloha 3.4.1) 
Informace o vrácení části dotace MHMP období 2017/2018 (příloha 3.5.1, 
3.5.2) 
Informace o úvodních jednání KRK a DIK, k přípravě jednacích řádů a jejich 
předložení Radě ČJF 
 

4. 
   4.1. 
   4.2. 

 
 

Vzdělávání 
Kurz rozhodčích pro disciplíny skoky a drezury (příloha 4.1.1) 
Informace o výpovědích pořadatelům SCM, trenérům a přípravě nových 
výběrových řízení 

5. Ekonomika, IT 

      6. Sport 

      7. 
      7.1. 
      7.2 
      7.3 
      7.4  

Legislativa 
Rozhodčí na MČR (příloha 7.1.1) 
Doškolování rozhodčích (příloha 7.2.1) 
Pravidly vynucené úpravy Gallop (příloha 7.3.1) 
Národní pohár ČJF 2019 ve voltiži (příloha 7.4.1) 

      8. Generální sekretář 

      9. Různé 

     10. Zápisy oblastí, komisí 
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Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Průběh jednání: 
 
zajistí:                                                                termín plnění: 

Usnesení 
č. 1/1/19 

VV schvaluje předložený program jednání s doplněním bodů: 
 4.3 Přesun rozpočtovaných prostředků ze zrušeného závodu ve všestrannosti 
v Pardubicích 
4.4 Kontrolní a nominační závod Olomouc  
7.5 Navýšení počtu zahraničních účastníků na národních závodech 
v Nebanicích 
7.6 Změna pořadatele MČR ve vytrvalosti 2019 
8.1 Dořešení výplaty odměn dle Směrnice pro poskytování odměn za úspěšnou 
reprezentaci 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

2. Průběh jednání: 
Jednalo se o 1. zasedání VV, žádný zápis tedy nebyl ke schválení.                                                                 

Usnesení 
č. 2/1/19 

 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

3.1. Průběh jednání: 
Po diskuzi byla konstatována potřeba upravit Jednací řád VV a vyžadovat jeho 
dodržování ( především  forma hlasování per-rollam) 
Jednotliví  členové VV vyspecifikují požadavky na organizační  činnosti 
zajišťované sekretariátem a zašlou Mgr. Haderkové obratem. 
zajistí:   OP                                                         termín plnění: od příštího VV 

Usnesení 
č. 

3.1/1/19 

Zajistit úpravu předloženého Jednacího řádu VV, organizace jednání VV bude 
probíhat dle tohoto dokumentu. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

3.2. Průběh jednání: 
VV se shodl na nutnosti vypracovat přehledný statut komisí disciplín s jasně 
stanovenými kompetencemi. Nezbytnou součástí je úzká spolupráce komisí 
disciplín na vzdělávacích programech. K plnění tohoto bodu je nutné: 

a) Vydefinovat rozsah činností a požadavků z jednotlivých oblastí činnosti 
VV na disciplíny 

b) Projednat s disciplínami a oblastmi návrhy na úpravu statusu komisí 
disciplín 

 
zajistí: ad a) všichni členové VV     ad b) JS                                                          
termín plnění: ad a)31.5.2019, ad b) 30.9.2019 

Usnesení 
č. 

3.2/1/19 

VV schvaluje záměr vypracovat nový statut komisí a ukládá  
a) každému členovi VV vydefinovat rozsah požadavků za svou oblast 
na každou komisí disciplín 
b)  JS projednat s jednotlivými komisemi a všemi oblastmi návrhy na úpravu 
statusu komisí disciplín 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 
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3.3. Průběh jednání: 
VV vzal na vědomí informaci o expiraci smlouvy s mediální agenturou a 
tiskovou mluvčí. MP upozornil na potřebu zajištění funkce tiskové mluvčí od 
1.5.2019. 
 
zajistí: MP                                                             termín plnění:1.5.2019 

Usnesení 
č.3.3/1/19  

VV vzal na vědomí předloženou informaci a ukládá MP navrhnout způsob 
pokrytí funkce tiskového mluvčí od 1.5.2019  

hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0 

3.4. Průběh jednání: 
VV se seznámil s výsledkem výběrového řízení na volnočasové oblečení a 
souhlasí s návrhem hodnotící komise. 
 
zajistí: LH                                                            termín plnění: 30.4.2019 

Usnesení 
č. 

3.4/1/19 

VV souhlasí s předloženým návrhem , který nedoporučuje žádnou z nabídek ke 
konečnému výběru, a ukládá neprodleně vyhlásit nové výběrové řízení na 
jednotlivé součásti oblečení, z oblečení bude vyřazen svetr.  

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

3.5. Průběh jednání: 
VV byl seznámen s vývojem výzvy k vrácení části dotace MHMP v dotačním 
období 2017/2018 v oblasti Praha. I po jednání s příslušným odborem MHMP 
byla potvrzena povinnost vrátit částku 227.430.- Kč, v prodlouženém termínu do 
15.5.2019. 
 
zajistí: LH                                                         termín plnění: okamžitě 

Usnesení 
č.3.5/1/19  

VV ukládá: 
a) okamžitě vyzvat subjekty, které porušily dotační pravidla (JK Equuleus 
Praha, JK Ronex, Stáj Preláta) k vrácení obdržené dotace 
b)  vyžádat od OV Praha informaci o přípravě vyúčtování období 2018/2019 
 
VV se dále obrací na KRK se žádostí o prověření vyúčtování období 2018/19 
ještě před odevzdáním na MHMP. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

3.6. Průběh jednání: 
OP podala informaci o ustavujícím jednání DiK. předsedou komise byl zvolen 
Mgr. Ondřej Novák. 
První zasedání KRK proběhne 9.5.2019 
 
zajistí:                                                                termín plnění: 

Usnesení 
č.3.6/1/19 

 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

4.1. Průběh jednání: 
OV Karlovarské oblasti předložil žádost o povolení konání kurzu rozhodčích pro 
disciplíny skok a drezura. VV po diskuzi přijal následující usnesení. 
 
zajistí: KŠ                                                             termín plnění: příští VV 

Usnesení 
č.4.1/1/19 

VV nemá námitek ke konání kurzu rozhodčích dle předložené žádosti. 
VV ukládá KŠ předložit plán záměrů oblastí / komisí disciplín na vypsání kurzů 
pro nové funkcionáře na rok 2019 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 
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4.2. Průběh jednání: 
VV se zabýval nutností vypsat  nová výběrová řízení na provozovatele  a 
trenéry SCM. VV projednal návrh na výpovědi subjektům – pořadatelům SCM a 
trenérům SCM Výběrová řízení  budou vypsána  dle zákona o veřejných 
zakázkách v průběhu letních měsíců 2019. 
 
zajistí:  sekretariát                                                termín plnění: 30.4.2019 

Usnesení 
č.4.2/1/19  

VV schvaluje navržený postup a ukládá především zajistit výpovědi subjektům- 
pořadatelům SCM. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

4.3 Průběh jednání: 
Vzhledem ke zrušení závodů všestrannosti v Pardubicích navrhuje komise 
všestrannosti uspořádání náhradního kola NP pony 
zajistí:                                                                termín plnění: 

Usnesení 
č. 

4.3/1/19 

VV schvaluje přesun prostředků na podporu pořadatele ve výši 5000,- Kč na 
úhradu nákladů na stylového rozhodčího z pořadatele závodů Pardubice (19.-
21.4.) na pořadatele závodů Přeštěnice (11.-12.5.2019) 

hlasování Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0 

4.4 Průběh jednání: 
KŠ seznámila VV se záměrem pořádání kontrolních a nominačních závodů 
skoky v Olomouci ve dnech 30.5.- 2.6.2019, pořadatelem je nově založený 
subjekt (MB0517).  Po diskuzi o aspektech pořádání těchto závodů přijal VV 
následující Usnesení. 
 
zajistí:      sekretariát                                                 termín plnění: ihned 

Usnesení 
č. 

4.4/1/19 

VV souhlasí s proplacením startovného všem stávající frekventantům SCM a 
úhradu nákladů spojených s účastí reprezentačního trenéra T. Nagela. 
Očekávané náklady do max. 300 tis Kč. 
Ukládá informovat vedoucí SCM všech disciplín o možnosti startu a úhrady 
startovného. 
Požádat DiK o výklad Stanov příp. navazujících předpisů ve věci, zda může 
přímo ČJF jako spolek být pořadatelem závodů. 
 

hlasování Pro:7                            Proti: 0                              Zdržel se: 0 

7.1. Průběh jednání: 
VV se seznámil s návrhy na sbory funkcionářů pro jednotlivá MČR. Návrh bude 
postupně doplňován a předložen VV s kompletními návrhy funkcionářů 
splňujících legislativní podmínky pro výkon funkcionáře MČR.  
zajistí: JS + MB                                                      termín plnění: příští VV 

Usnesení 
č.7.1/1/19 

VV schvaluje nominaci funkcionářů na MČR ve vytrvalosti s udělením výjimky 
pro pí K. Talířovou (není na seznamu FEI ošetřujících veterinářů).  
VV Schvaluje nominaci funkcionářů na MČR pony.  

hlasování Pro: 7                            Proti:0                               Zdržel se: 0 

7.2. Průběh jednání: 
Po diskuzi k předloženému návrhu na prodloužení  platnosti doškolování 
funkcionářů se VV přiklání k prodloužení o 3 měsíce 
zajistí:                                                                termín plnění: 

Usnesení 
č.7.2/1/19 

VV schvaluje platnost všech doškolování funkcionářů na dobu předepsanou 
platným dokumentem vzdělávání + 3 měsíce 
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hlasování Pro: 7                             Proti: 0                            Zdržel  se: 0 

7.3. Průběh jednání: 
Předložen návrh na pravidly vynucené úpravy programu Gallop ve výši 6.800. -
Kč – modul skoky, dvoufázové skákání,(čl. 274) 
zajistí: MB                                                               termín plnění: 

Usnesení 
č.7.3/1/19 

VV schvaluje předložený návrh, realizace zajištěna. 

   Pro: 7                              Proti:0                            zdržel se: 0 

7.4. Průběh jednání: 
Národní pohár ČJF 2019 ve voltiži 
zajistí:                                                                termín plnění: 

Usnesení 
č.7.4/1/19 

Rozpis byl odsouhlasen per-rollam hlasováním v předstihu 
 

hlasování Pro: 

7.5 Průběh jednání: 
VV projednal žádost o navýšení počtu zahraničních účastníků na národních 
závodech v Nebanicích ve dnech 3.-5.5.2019 
zajistí:                                                                termín plnění: 

Usnesení 
č.7.5/1/19 

VV schvaluje navýšení počtu zahraničních závodníků na 30 

hlasování Pro: 7                                 Proti: 0                            Zdržel se: 0 

7.6 Průběh jednání: 
VV projednal žádost JS Hrdina – Borotín o změně pořadatele MČR ve 
vytrvalosti.  Spolu s komisí disciplíny navrhuje   Společenství jezdců LoRez 
(MC0301), které je připraveno se pořadatelství ujmout a bude úzce 
spolupracovat s JS Hrdina. 
zajistí:                                                                termín plnění: 

Usnesení 
č.7.6/1/19 

VV souhlasí se změnou pořadatele MČR ve vytrvalosti  
 

hlasování Pro: 7                                     Proti:                          Zdržel se: 0 

8.1 Průběh jednání: 
 
GS informoval o návrhu z pracovního jednání ekonomické komise dořešit 
odměny dle Směrnice pro poskytování odměn za úspěšnou reprezentaci za rok 
2018, kde by odměna celého družstva byla na úrovni částky stanovené pro 
jednotlivce. Odměny se týkají umístění závodníků ve voltiži na ME a WEG 
v celkové výši 45 tis Kč 
zajistí: GS                                             termín plnění: příští zasedání Rady ČJF 

Usnesení 
č.8.1/1/19 

VV vzhledem k pozdnímu předložení požadavku a nezahrnutí do rozpočtu 
předloží v rámci úpravy rozpočtu na rok 2019 ke schválení Radě ČJF. 
 

hlasování Pro: 7                                      Proti: 0                       Zdržel se: 0 

9.1 LŠ informovala o zasedání ekonomické komise a návrzích na úpravu rozpočtu 
především ve smyslu uložených úkolů Radou ČJF při schvalování rozpočtu na 
rok 2019 dne 30.3.2019. 
LŠ, JS a BR  předložit do 1.5.2019 návrh úpravy kap. REPRE 

Usnesení 
č.9.1/1/19 

 

hlasování Pro:          nehlasováno                             Proti: 0                       Zdržel se: 0 
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9.2 VV na základě předložené informace o jednání a chování jezdce B. Talbota ( UK) 
rozhodl o zákazu jeho startu na  národních závodech  pořádaných  pod hlavičkou 
ČJF 

Usnesení 
č.9.2/1/19 

VV s okamžitou platností vyslovuje zákaz startu jezdce Bena Talbota (UK) na 
národních závodech pořádaných pod hlavičkou ČJF 
Zajistí : sekretariát                                            termín plnění: ihned 

hlasování Pro: 7                                      Proti: 0                       Zdržel se: 0 

9.3 OP žádá všechny členy VV, aby předložili  návrhy plánů své činnosti včetně 
koordinace s ostatními členy VV na rok 2019 v termínu 14.5.2019, a to emailem 
na adresu OP. 
 

  

9.4 VV pověřuje  LŠ a MB přípravou návrhu  postupu  obměny  ekonomického 
systému ČJF 
Zajistí: LŠ + MB                                                 termín plnění: 31.7.2019 

Usnesení  
č.9.4/1/19 

VV pověřuje LŠ a MB přípravou návrhu postupu obměny ekonomického systému 
ČJF. 

hlasování Pro: 7                                       Proti:0                         Zdržel se: 0 

 Příští zasedání VV se uskuteční 21.5.2019 od 9.30, v sekretariátu ČJF. 

 Zapsal: J.Kunzl 

 
 
 
.  
 
  


