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Zápis z jednání  
Výkonného výboru ČJF 

č. 3/2019 

Den konání 3. července 2019 

Místo konání Hošťálkova 392/1c, Praha 

Čas  od 9.30 do 17.00  

     

Přítomnost členů VV Martin Blažek Přítomen 

Martin Pecka Přítomen od 13 

hodin 

Ing. Olga Plachá Přítomen 

Bohumil Rejnek Přítomen 

Jiří Skřivan                   

Přítomen  

Klára Šálková Přítomen 

Bc. Ludmila Šedá Přítomen 

Přítomnost hostů Mgr. Lenka Haderková  

Přítomnost dalších osob  Antonín Terber  

  

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1) 

2. Kontrola plnění úkolů z 2.VV (příloha 2.1.1, 2.1.2) 

3. 
   3.1. 
   3.2. 
   3.3. 

      3.4. 
      3.5. 
 
      3.6. 

Prezidentka 
Delegace členů VV na MČR a MEZ 
Informace k Valné hromadě ČUS 
Příprava organizace podzimních a zimních SCM 
Rozhodnutí o dodavateli voltižního trenažéru – per rollam (příloha 3.4.1) 
Udělení mandátu k hlasování za ČJF na Valné hromadě ČUS – per rollam 
(příloha 3.5.1) 
Plán významných sportovních akcí (příloha 3.6.1,3.6.2) 
 

4. 
   4.1. 

    
   4.2. 
   4.3. 

Vzdělávání 
Návrh podmínek pro získání kvalifikace Technický delegát pro spřežení 
(příloha 4.1.1) 
Návrhy na zvýšení kvalifikace (příloha 4.2.1) 
Volba nového člena komise vzdělávání (příloha 4.3.1) 

5. 
   5.1. 

 
   5.2. 

 
   5.3. 

 
   5.4. 

Ekonomika 
Návrh na zrušení směrnice o poskytování odměn za úspěšnou 
reprezentaci (příloha č.5.1.1) 
Dořešení právního vztahu fungování oblastního sekretáře oblasti Praha 
(příloha 5.2.1) 
Navýšení částky na úhradu nákladů na MČR všestrannost 2019 – per 
rollam (příloha č. 5.3.1) 
Podání daňového přiznání za rok 2018 (příloha 5.4.1,5.4.2,5.4.3,5.4.4) 

      6. 
      6.1. 
 
      6.2. 

Sport 
Návrh na využití oprávnění podle čl.8.2 Stanov ČJF – pověřit 
k vymezenému typu rozhodování určeného člena VV ČJF 
Žádost o pořádání mezinárodních závodů (příloha 6.2.1) 
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      6.3. 
 
      6.4. 
      6.5. 
      6.6. 
      6.7. 
      6.8. 
      6.9. 
      6.10. 
 
      6.11. 
      6.12. 
 
      6.13.     
       

Návrh reprezentačního řádu pony (příloha 6.3.1) 
schváleno per rollam: 
Výjezd juniorské reprezentace Hagen (příloha 6.4.1) 
Úhrady reprezentačních trenérů při ME děti a junioři (příloha 6.5.1) 
Juniorská reprezentace na ME ve všestrannosti (příloha 6.6.1) 
Výjezd družstva na olympijskou kvalifikaci (příloha 6.7.1) 
Juniorská reprezentace na ME v reiningu  (příloha 6.8.1) 
Reprezentace děti, junioři, ml.jezdci na ME skoky (příloha 6.9.1) 
Reprezentace děti, junioři, ml.jezdci, senioři na ME drezura+paradrezura  
(příloha 6.10.1) 
Reprezentace na ME ve vytrvalosti (příloha 6.11.1) 
Výjezd reprezentace děti, junioři, ml. jezdci na CSIO Šamorín (příloha 
6.12.1) 
Juniorská reprezentace a MS v reiningu def.přihláška (příloha 6.13.1) 
Návrh na změnu voltižní komise (příloha 6.13.1) 

      7. 
      7.1.  

Mezinárodní vztahy 
Informace o zasedání EEF pořádané v Bukurešti 24.6.-25.6.2019 

      8. 
      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.      
        

Legislativa 
Návrh na změnu legislativní komise (příloha 8.1.1) 
Odhad nacenění funkcionality evidence čísla hospodářství (příloha 8.2.1) 
Import přihlášek z FEI Entry systému pro disciplínu spřežení do Gallopu 
(příloha 8.3.1) 
schváleno per rollam: 
Úprava pravidel pro vydávání výkonnostních odznaků ČJF (příloha 8.4.1)  
Změna termínu NDP Ptýrov (příloha 8.5.1)  
Import přihlášek z FEI Entry systému pro disciplínu drezura (příloha 8.6.1)  
Uznání jezdecké licence finským jezdkyním (příloha 8.7.1)  
Rozpis MČR Drezura Kralovice (příloha 8.8.1)  
Rozpis MČR Všestrannost Borová (příloha 8.9.1)  
Rozpis MČR Skoky Sen/U25 Martinice (příloha 8.10.1)  
Závazný výklad pravidel – skoky, věkové kategorie (příloha 8.11.1)  
Stylový pohár pony – změna termínů (příloha 8.12.1)  
Rozpis MČR Skoky D+J s 2019 (příloha 8.13.1)  
Rozpis MČR Pony S+D Zduchovice 2019 (příloha 8.14.1)  

      9. 
       9.1.  
       9.2. 
       9.3. 
       9.4. 
       9.5. 
       9.6. 
             

Komunikace, marketing 
Návrh žádosti a věcný návrh textu smluv na MČR (příloha 9.1.1)  
Nabídka na zpracování marketingové analýzy (příloha 9.2.1)  
Galavečer ČJF 2020 a smluvní zajištění jeho průběhu  
Koncepce oblečení 2020  
Stručný přehled aktuálních činností  
Stav JIS a jeho součástí  

       10. 
      10.1. 
       10.2. 
       10.3.  
       10.4.                

Generální sekretář 
Informace k aktuálnímu provozu a organizaci sekretariátu  
Možnost získání nových prostor pro sekretariát  
Informace k předložení vyúčtování dotace MHMP za rok 2018 (příloha 
10.3.1)  
Informace k postupu vymáhání vrácení dotace MHMP za rok 2017-2018 
od realizátorů  

       11. Různé 
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       11.1. 
       11.2. 
        

Informace k portálu www.knihyokonich.cz (příloha 11.1.1)  
žádost o bronzový odznak v drezuře (příloha 11.2.1)  
 

     12. 
    12.1. 
      
     12.2. 
 
     12.3. 

Zápisy oblastí, komisí 
Severní Morava – požadavek, aby všechny zápisy byly přístupné pro 
všechny členy ČJF včetně příloh  
Střední Čechy – požadavek na společnou schůzku zástupců oblastí 
ohledně ekonomiky, požadavek na nákup nového PC, další požadavky k 
nákupům  
Plzeň – OV navrhuje omezit počet startů na závodech na max. 250 za 
den (příloha 12.3.1)  
 

 

 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Schvaluje doplnění programu jednání 3.VV: 
o bod 11.3. – žádost komise spřežení 
o bod 11.4. – žádost o výkonnostní odznak J.Jindra 
o bod 11.5. – žádost ASCHK o rozšíření JIS o možnosti vyhledávání koní 
dle chovatelských parametrů 
 

Usnesení 
 č.1/3/19 

1.VV schvaluje doplnění programu jednání. 
2.VV schvaluje program jednání. 

hlasování Pro:6/6 Proti:0/0 Zdržel se:0/0 

2. Kontrola plnění úkolů z 3. jednání VV: 
3.5. – voltižní trenažér – proběhlo vyhlášení VZ a výběr dodavatele, se 
kterým byla uzavřena kupní smlouva. Dne 28.6.2019 byla dokumentace 
k VZ předána na MŠMT a čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace. 
Předpoklad vydání rozhodnutí MŠMT je do konce července 2019.  
 
3.9. – vzor formulářů zápisů z odborných komisí a zápisů z OV, na úložišti 
one drive byl pro odborné komise disciplín vložen vzorový zápis, pro OV 
bude zvolen týž postup, kdy jako vzor může sloužit poslední zápis z OV Zlín, 
který již poslední zápis prováděl v nové formě. Oblastní sekretáři budou mít 
úkol zadaný LH od 1.9.2019 zpracovávat zápisy z jednání OV do nového 
formuláře zápisu. 
 
3.10. – komunikační schéma – jako první krok bylo stanoveno zřízení 
společných center ke sdílení informací a to na one drive, jednak pro oblastní 
sekretáře a dále pro odborné komise disciplín. Zde se musí povinně ukládat 
především zápisy z jednání OV, odborných komisí disciplín, VV a Rady. 
Zápisy sekretariát nechce zasílat samostatně na e-mail, zahlcuje to e-
mailové schránky, zápisy jsou přístupné, včetně potřebného okruhu příloh 
předsedům komisí, oblastním sekretářům, členům VV a pracovníkům 
sekretariátu. Systém sdílení a předávání informací se bude dále 
rozpracovávat. Úkol dále trvá. 
 
8.3. – aktualizace dokumentu „Povinnosti TD“ trvá do 30.11.2019. 
 
9.4. – analýza stavu webů – viz bod 9.2. zápisu, převod domény 
www.cjf.cz –  převod této domény byl zahájen. Pokud se jedná o web na 

http://www.knihyokonich.cz/
http://www.cjf.cz/
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doméně www.cjf.cz, nemá ČJF bohužel plnou správu tohoto webu. 
Původní dodavatel, společnosti Kelio s.r.o., byla přeprodána novému 
majiteli a to bez závazků, přičemž ani na počátku dodání webu 
neexistovala jakákoli smlouvy upravující správu webu a vlastnictví dat. 
Z tohoto důvodu bude v příštím období realizován nový web, nejdříve však 
bude nutné provést vstupní analýzu, zvážit využití prostředí JISu na 
doméně www.jezdectvi.org a zvolit co nejvhodnější řešení. 
 
9.5. – řešit přístupová oprávnění na vkládání dat do webu –  není v tuto 
chvíli možné realizovat 
 
 
11.1. – BR sestavit komisi, která se bude zabývat bezpečností jezdců – 
úkol trvá do příštího zasedání VV. 
 
11.3. – byla zpracována souhrnná tabulka s požadavky na komise 
disciplín, po připomínkách ze strany členů VV bude tabulka vložena na 
one drive. 
11.5. – revize statutů komise disciplín – byl vytvořen jeden společný pro 
všechny disciplíny. Členové VV vznesli připomínky k obsahu, které budou 
zapracovány sekretariátem. 
Usnesení: VV schvaluje Statut komise disciplíny s úpravami. 
Hlasování: 6/0/0 
 
12.4. – vyhodnocení zápisu komise všestrannosti – bylo provedeno a 
odesláno s instrukcemi předsedkyni komise všestrannosti. 
 
Úkol z Rady 20.3.2019 - metodika pro nakládání s rezervami oblastí – 
metodika je rozpracována a je připravena k předložení na dalším jednání 
Rady. 
 

Usnesení 
č.2/3/19 

1.VV schvaluje požadavky na komise disciplín a zkrácení termínů k jejich 
plnění. 
2. VV schvaluje Statut komise disciplíny s úpravami.  

 

hlasování Pro:6 /6                                Proti:0/0                     Zdržel se:0/0 

3. Prezidentka   

3.1. Delegace členů VV na MČR a MEZ 

Usnesení  
č.3.1/3/19 

VV schválil delegaci členů VV na jednotlivá mistrovství: 
drezura – MB, OP                 pony – MB, BR                
skoky senioři – JS                 reining - KŠ 
všestrannost – LŠ                 spřežení - MB 
skoky D/J – BR, JS               voltiž – KŠ 
paravoltiž - OP 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

3.2. VV vzal na vědomí informace OP k Valné hromadě ČUS. OP byla zvolena 
do mandátové komise, projednávala se zpráva o hospodaření, byl přijat 
nový člen ČUS -sportovní tanec. Byla to první VH ČUS za jejího volebního 
období, kdy nebyl přítomen nikdo z vlády nebo z MŠMT.                                                              

3.3. Je zapotřebí zahájit přípravu organizace podzimních a zimních SCM, ještě 
v červenci musíme zorganizovat pracovní jednání určených členů VV. 

http://www.cjf.cz/
http://www.jezdectvi.org/
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3.4. Rozhodnutí o dodavateli voltižního trenažéru.                                                          

Usnesení 
3.4/3/19 

VV schválil per rollam dne 24.6.2019, že na základě doporučení hodnotící 
komise k posouzení nabídek přijatých v rámci vyhlášené veřejné zakázky 
malého rozsahu formou otevřené výzvy, že jako 
dodavatel voltižního trenažéru byla vybrána firma Elena Kopecká, jezdecké 
potřeby PEGAS, IČ:73911127, se sídlem Palackého 482/34, Valašské 
Meziříčí, a s tímto dodavatelem ČJF uzavře příslušnou kupní smlouvu. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

3.5. Udělení mandátu na VH ČUS. 

Usnesení 
3.5/3/19  

VV schválil per rollam dne 13.6.2019 účast Ing. Olgy Plaché na VH ČUS a 
uděluje ji mandát hlasovat za ČJF. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Nevyjádřil se: 1 

3.6. Plán významných sportovních akcí. 
 

Usnesení 
č.3.6/3/19 

VV rozhodl, že seznam akcí předloží JS k zařazení do plánu na sekretariát 
do 10.8.2019 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

4. Vzdělávání 

4.1. Byl projednán návrh podmínek pro získání kvalifikace Technický delegát 
pro spřežení. 

Usnesení 
č.4.1/3/19 

VV souhlasí s návrhem podmínek pro získání kvalifikace Technický 
delegát pro spřežení a ukládá vzdělávací komisi jej zapracovat do 
vzdělávacích dokumentů. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

4.2. Byly projednány návrhy na zvýšení kvalifikace. 

Usnesení 
č.4.2/3/19  

VV schvaluje zvýšení kvalifikace na rozhodčí specialista pro všestrannost 
K.Vaňková, rozhodčí specialista pro drezuru J.Kumičáková, národní 
rozhodčí pro skoky M.Blažek, schvaluje přihlášení K.Vaňkové na kurz pro 
mezinárodního rozhodčího ve všestrannosti. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

4.3. Byl projednán návrh na doplnění komise vzdělávání. 

Usnesení 
č.4.3/3/19 

VV jmenuje Mgr.J.Kincla členem komise vzdělávání. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

 Přestávka 11.15-11.25 hod. 

5. Ekonomika   

5.1. Byl projednán návrh zrušení Směrnice o poskytování odměn za úspěšnou 
reprezentaci, protože nezohledňuje rozdíly v organizaci závodů mezi 
disciplínami a nezohledňuje některé kategorie. Směrnice bude nahrazena 
novou, ale po připomínkách jednotlivých komisí disciplín. Návrh nové 
směrnice se předpokládá v září 2019. Směrnice by měla obsahovat 
podmínky a výši poskytování úhrady části nákladů na danou akci a nákladů 
na kvalifikaci nebo přípravu s tímto související, nikoli jako odměna za 
reprezentaci, jak je stanoveno nyní. 
                                                           

Usnesení 
č.5.1/3/19 

VV zrušuje Směrnici o poskytování odměn za úspěšnou reprezentaci. 
 

hlasování Pro:5  (nepřítomen MB)                 Proti:0                 Zdržel se:0 

5.2. VV projednal situaci, kdy funkci oblastního sekretáře vykonává I.Hůlková 
bez jakéhokoli smluvního vztahu s ČJF. Při jednání LH s IH o narovnání 
právních vztahů s požadavkem sepsání dohody o provedení práce, která 
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je obvyklou formou pro právního podkladu pro tuto činnost, odmítla IH tuto 
dohodu podepsat.  
 

Usnesení 
č.5.2/3/19 

VV ukládá LH předložit IH do 15.7. 2019 znovu k podpisu dohodu o 
provedení práce a ve spolupráci s LŠ provést revizi systému fungování 
oblastních sekretářů, vytvořit pracovní náplň pro oblastní sekretáře a 
navrhnout systém odměňování. Termín do: 30.9.2019 

hlasování Pro:5                                 Proti:0                     Zdržel se:1 

5.3. Navýšení částky na úhradu nákladů na MČR všestrannost. 

Usnesení 
č.5.3/3/19 

VV schválil per rollam dne 31.5.2019  zvýšení finanční částky na úhradu 
nákladů na MČR všestrannost 2019 v Borové o částku 15.000,- Kč 
z důvodu nutnosti přítomnosti 2 sanitních vozů v den konání crossové části 
soutěže.  

hlasování Pro: 6                               Proti:0                     Nevyjádřil se:1 

5.4. LŠ podala informaci, že dne 28.6.2019  bylo Ing. Lukavcem podáno daňové 
přiznání za rok 2018. Výroční zpráva za rok 2018 bude uveřejněna na webu 
ČJF. 

Usnesení 
č.5.4/3/19 

VV bere na vědomí daňové přiznání 2018 včetně příloh a ukládá 
prezidentce jej předložit Radě na nejbližším zasedání. 

hlasování Pro:6                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

6. Sport 

6.1. Pro zefektivnění činnosti VV je zapotřebí omezit počet věcí projednávaných 
všemi členy, tak, aby VV jako celek neřešil věci formalistické a bagatelní, 
ale zejména ty důležité, koncepční. V té souvislosti je vhodné určitý okruh 
rozhodování svěřit určenému členu VV.  
 

Usnesení 
č.6.1.1 

VV ukládá, aby na příští jednání VV každý člen předložil seznam agendy, 
k jejímuž vyřizování může být pověřen. 

hlasování Pro:6                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

6.2. Equine Sport Center Olomouc o.p.s. podala žádost o přidělení 
mezinárodních jezdeckých závodů – skoky, v termínu 17.-21.6.2020. 

Usnesení 
č.6.2/3/19 

VV schvaluje žádost ESC Olomouc o přidělení mezinárodních jezdeckých 
závodů. 
 

hlasování Pro:6                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

6.3. Byl projednán návrh změny Pravidel pro účast na závodech pony schválena 
dne 19.6.2018. VV má výhrady k návrhu, a to především to, že 
zohledňovány musí být aktuální výsledky a kondice.  

Usnesení 
č.6.3/3/19 

VV vrací návrh komisi pony k dopracování.  
 

hlasování Pro:6                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

6.4. Reprezentační výjezd CSIO Hagen Německo. 

Usnesení 
č.6.4/3/19 

VV schválil per rollam dne 24.5.2019 nominaci a následné 
přihlášení reprezentačního  výjezdu mladé reprezentace CSIO Hagen 11.-
16.6.2019 
Deti: Opatrna - Lordany, Diablo ,Najmanova - La Frei, Filip - Cascar, 
Garibaldi Sohn, Skutecky - Jolly Joker, Latina, 
nahradnik Hakr - Atascha BZ  
Juniori: Vingralkova - Kas-Sini, L Amour, Svobodova - 
Kleiner Lord, Britania  
Struzinsky - Bob Sain Clar, Bel Canto, Tomanova - Chacco Gold, Armani  
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nahradnik Parenicova Evergreen, Calleda  
 jednotlivci juniori:  Najmanova – Fhorla, Tereza Markuskova - 
Collins, Quentino Donth  
Reprezentační trenér-Tjark Nagel  
vedoucí družstva - Miroslav Půlpán  

hlasování Pro:6                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

revokace VV potvrzuje změnu v osobě vedoucího družstva na I.Eisermanovou. 

hlasování Pro:6                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

6.5. Úhrada reprezentačních trenérů při ME děti a junioři 

Usnesení 
č.6.5/3/19 

Výkonný výbor schválil per rollam dne 29.5.2019  úhradu výdajů na účast 
reprezentačních trenérů při ME dětí a juniorů v disciplínách skoky, drezura 
a všestrannost. Výdaje budou hrazeny z rozpočtu reprezentace uvedených 
disciplín.  

hlasování Pro:7                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

6.6. Juniorská reprezentace na ME ve všestrannosti 

Usnesení 
č.6.6/3/19 

VV schválil per rollam dne 29.5.2019  účast dle nominace a úhradu 
výdajů dle plánovaného rozpočtu reprezentace disciplíny - výjezd juniorské 

reprezentace všestrannosti na ME 10.-14.7. 2019 Maarsbergen (NED)  
vedoucí družstva  : Gabriela Slavíková  
trenér  : Lars Christensson  
B.Šeligová - Gepetto ,N. Tarabini – Doména,B. Richtrová - Mameha  
D.Lochmanová – Simon, M.Haderková - Mr. Míša  

hlasování Pro:7                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

6.7. Výjezd družstva na olympijskou kvalifikaci 

Usnesení 
č.6.7/3/19 

VV schválil per rollam dne 8.6.2019 účast  a následné přihlášení družstva 
na olympijskou kvalifikaci v Budapešti ve složení:  
E. De Moussac – Diva, A.Opatrný – Forewer, Z.Zelinková - Caleri  
O.Zvára - Cento Lano, Náhradní jezdec: F.Doležal - Reason De Ganad  
Vedoucí družstva: M.Šveňková  
Veterinář: P. Genn  
Trenér: Tjark Nagel  
Ekonomika dle schváleného rozpočtu výjezdů 2019  

hlasování Pro:6                                 Proti:0                     Nevyjádřil se:1 

6.8. Přihláška na MS FEI juniorů v reiningu 

Usnesení 
č.6.8/3/19 

VV schválil per rollam dne 10.6.2019  podání nominativní přihlášky na MS 
FEI juniorů v reiningu ve složení:  
- T.Karasová ( 10190738) - Jimmy Stormy Runner (106LO29)  
- N. Káňová (10190737) - Charlie Rooster Lynx ( 106LW44) 

hlasování Pro:6                                 Proti:0                     Nevyjádřil se:1 

6.9. Reprezentace děti, junioři,mladí jezdci na ME ve skocích 

Usnesení 
č.6.9/3/19 

VV schválil per rollam dne 14.6.2019 nominaci a podání nominativní 
přihlášky na ME Ch,J,Y:  
Děti: Š.Filip – Cascar,D. Hakr - Atascha BZ,L. Najmanova - La Frey  
V. Skutecky - Jolly Joker a Latina, jeste se nerozhodli,A. Opatrná 
- Lordany  
Juniori: S.Vingralkova - L’ Amour a Kas-Sini, jeste se nerozhodli  
T. Svobodová - Kleiner Lord a Britania, jeste se nerozhodli  
F.Struzinsky - Bob Saint Clar,K. Tomanova - Chacco Gold  
S.Najmanova - Fhorla  
Ml. jezdci: A.Held - Cara Mia  
trenér reprezentačního týmu: Tjark Nagel  
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vedoucí družstva: I.Eisermanová  
Ekonomika dle plánovaného rozpočtu.  

hlasování Pro:5                                 Proti:0                     Nevyjádřil se:2 

6.10. Reprezentace na ME drezura, paradrezura 

Usnesení 
č.6.10/3/19 

VV schválil per rollam dne 10.6.2019 nominaci a podání nominativní 
přihlášky na 
1/ME dětí, juniorů a mladých jezdců v Itálii.  
Děti: M.Lumbachová –    kůň Colinda Valk 
Junioři:  družstvo – J.Sekaninová – Red Fernet, Princ, Handiness 
(kvalifikace bude splněna na CDI Brno) 
E.Skřivanová – Farewell, E.Vavříková-Siracusa,Belle Ennie   
Mladí jezdci: A.Havlíčková  - Fieneke (kvalifikace bude splněna na CDI 
Brno) 
Vedoucí ekipy:  L. Sekaninová  
Reprezentační trenér: Remy Bastings  
Veterinář: MVDr. P.Přikryl  
   
2/ME Rotterdam – drezura:  
L. Pulpánová   -   Sirio   
   
ME Rotterdam – paradrezura  
A.Vištalová – Dominique  
V.Votřel – Rokos  (kvalifikace 28. – 30. 6. Stadel Paura)  
K. Rudolfová – Bajkonur (kvalifikace 28. – 30. 6. Stadel Paura)  
Vedoucí ekipy:  R.Habásková  
Veterinář: MVDr. P.Přikryl  

 
Ekonomika dle plánovaných rozpočtů disciplíny.  

hlasování Pro:4                                 Proti:0                     Nevyjádřil se:3 

6.11. Reprezentace na ME vytrvalost 

Usnesení 
č.6.11/3/2019 

VV schválil per rollam dne 13.6.2019  nominaci a  podání  přihlášky na ME 
ve vytrvalosti 15.-17.8. 2019 Euston Park.    
Kroupa J. - Gazal v/6 Hektor,Jadlovsky P. - Catarine a Naomi Dakota. 

hlasování Pro:4                                 Proti:0                     Nevyjádřil se:3 

6.12. Výjezd reprezentace na CSIO Šamorín 

Usnesení 
č.6.12/3/19 

VV schválil per rollam dne 13.6.2019  nominaci a přihlášení jezdců a 

koní na CSIO Ch,J,Y Šamorín 2019.  
děti:Filip -Cascar, Garibaldi Sohn, Najmanova - La Frei, Stardano  
Hakr – Atascha, Opatrna - Diablo, Lordany, Skutecky - Latina, Jolly Joker  
juniori: Michlickova - Leeve Jung, Idee,Finsterle - Eelektra, Harco  
Helebrantova- Epo, Chacvaro, Portychova-Davina, La Mirage  
Parenicova - Evergreen, Calleda  
ml.jezdci: Vingralkova - L´Amour, Najmanova-Fhorla, Billy Baron  
Svobodova - Britania, Kl.Lord, Struzinsky - Bob Saint, Casanova  
A.Held - Cara Mia  
vedoucí družstva: Jarmila Beranová  
ekonomika dle plánu rozpočtu disciplíny  

hlasování Pro:6                                 Proti:0                     Nevyjádřil se:1 

6.13. Přihláška na MS FEI juniorů v reiningu definitivní 

Usnesení 
č.6.13/3/19 

VV schválil per rollam dne 20.6.2019 podání přihlášky na MS FEI juniorů 
v reiningu ve složení:  
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T.Karasová ( 10190738) - Jimmy Stormy Runner (106LO29)  
N.Káňová (10190737) - Charlie Rooster Lynx ( 106LW44)  

Vedoucí ekipy:  Ing. K.Šalková  
hlasování Pro:6                                 Proti:0                     Nevyjádřil se:1 

6.14 VV projednal návrh složení voltižní komise. Skutečnost, že v komisi není 
zastoupení z vícero regionů, může mít negativní vliv na činnost komise. 

Usnesení 
č.6.14/3/19 

Návrh se vrací předsedkyni komisi k dopracování. Skutečnost, že členové 
komise voltiže jsou pouze z jednoho regionu, může mít negativní vliv na 
činnost komise. 

hlasování Pro:6                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

7. Mezinárodní vztahy 

7.1. VV vzal na vědomí stručnou zprávu BR o zasedání EEF pořádané 
v Bukurešti 24.6.-25.6.2019.  

8. Legislativa, IT                                                                dostavil se MP 

8.1. VV projednal změnu legislativní komise. 

Usnesení 
č.8.1/3/19 

1.VV odvolává J.Hupku a M.Moudrého – stávající členy legislativní 
komise. Hlasování se zdržela OP. 
2.VV jmenuje legislativní komisi ve složení: M.Blažek – předseda, členové: 
B. Rejnek, J. Šíma, L. Letovancová.  

hlasování Pro:6/7                                 Proti:0/0                    Zdržel se:1/0 

8.2. Na základě dotazu oblasti Zlín byl zadán požadavek na nacenění 
funkcionality evidenci čísel hospodářství u všech koní evidovaných v JIS, 
jejich přenos do Gallopu a tisk na sestavách pro kontroly SVS. Odhad 
pracnosti JIS – 35 hodin – 29.750,- Kč, odhad pracnosti Gallop – 16 hodin 
– 14.400,- Kč. Celkem 44.150,- Kč včetně DPH. 

Usnesení 
č.8.2/3/19 

VV bere na vědomí cenovou nabídku společnosti OLC a ACE design na 
realizaci evidence čísel hospodářství na kartách koní a jejich přenos do 
Gallopu a tiskové sestavy pro SVS. VV zařadí tuto úpravu do jednoho 
z následujících aktualizačních balíčků JIS po projednání priorit vývoje a 
schválení investičních prostředků na Radě ČJF. 

hlasování Pro:7                                Proti:0                     Zdržel se:0 

8.3. Nacenění importu přihlášek z FEI Entry systému pro disciplínu spřežení do 
Gallopu. 

Usnesení 
č.8.3/3/19 

VV schvaluje úpravu programu Gallop – import soutěžících z FEI Entry 
systému pro disciplínu spřežení v částce 19.800,- Kč vč. DPH, financované 
z provozních prostředků určených na úpravu Gallopu. 

hlasování Pro:7                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

8.4. Úprava výkonnostních odznaků ČJF - všestrannost 

Usnesení 
č.8.4/3/19 

VV schválil per rollam dne 22.5.2019 úpravu 
udělování Výkonnostních odznaků ČJF v disciplíně všestrannost z důvodů 
změny významu označování obtížností soutěží všestrannosti s účinností k 

datu platnosti nových pravidel, tedy k 1.4.2019. 

hlasování Pro:6                                Proti:0                     Nevyjádřil se:1 

8.5. Změna termínu NDP Ptýrov 

Usnesení 
č.8.5/3/19 

VV schválil per rollam dne 23.5.2019 změnu termínu jednoho z kol 
Národního poháru mládeže v parkuru – kategorie B z 18.-19.5. na 1.6.2019. 

hlasování Pro:7                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

8.6. Import přihlášek z FEI Entry systému do programu Gallop 

Usnesení 
č.8.6/3/19 

VV schválil per rollam dne 24.5.2019 realizaci importu přihlášených z FEI 
Entry systému pro disciplínu drezura v částce 16.000,- Kč vč. DPH. 
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hlasování Pro:  6                               Proti:0                     Nevyjádřil se:1 

8.7. Uznání jezdecké licence finským jezdkyním 

Usnesení 
č.8.7/3/19 

VV schválil per rollam dne 24.5.2019 uznání ZZVJ pro finské občanky paní 
Johana Dean a její dceru Freya Helana Dean. 

hlasování Pro:5                             Proti:0                     Nevyjádřil se:2 

8.8. Rozpis MČR Drezura Kralovice 

Usnesení 
č.8.8/3/19 

VV schválil per rollam dne 1.6.2019 rozpis MČR Drezura Kralovický Dvůr 
2019 a zároveň změnu zahraničního rozhodčího. 

hlasování Pro:5                                Proti:2                     Zdržel se:0 

8.9. Rozpis MČR všestrannost Borová 

Usnesení 
č.8.9/3/19 

VV schválil per rollam dne 6.6.2019 rozpis MČR Všestrannost Borová 2019. 

hlasování Pro:7                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

8.10.  Rozpis MČR skoky senioři, U25 Martinice 

Usnesení 
č.8.10/3/19 

VV schválil per rollam dne 8.6.2019  rozpis MČR Skoky Sen/U25 Martinice. 
VV zároveň ukládá sekretariátu připravit návrh dodatku smlouvy, který bude 
plně respektovat podmínky předložené při přihlášce k pořádání MČR a ústní 
dohodu s pořadatelem v části finančního plnění. 

hlasování Pro:6                                Proti:1                     Zdržel se:0 

8.11. Závazný výklad skokových pravidel  

Usnesení 
č.8.11/3/19 

VV schválil per rollam dne 9.6.2019  závazný výklad skokových pravidel, 
Kapitola X, čl. 255 v předloženém znění: 
Závazný výklad skokových pravidel, Kapitola X. Sportovci a Koně, čl. 
255 Účast nezletilých sportovců v seniorských soutěžích 
Pro národní závody ČJF platí: 
Soutěží určených pro seniory a otevřených soutěží pro velké koně se smí 
účastnit nezletilí Sportovci s těmito omezeními: 
1. Ve věku 11-16 let v sedle pony pouze do výšky 130cm (S**) základního 
parkuru nebo kteréhokoli kola. 
2. Ve věku 11-13 let v sedle velkého koně do výšky 130cm (S**) 
základního parkuru nebo kteréhokoli kola. 
3. Ve věku 14-15 let v sedle velkého koně do výšky 140cm (ST**) 
základního parkuru nebo kteréhokoli kola, nesmí však jít o Velkou cenu. 
4. Ve věku 16-17 let v sedle velkého koně do výšky 145cm (T*) základního 
parkuru nebo kteréhokoli kola a to včetně velké ceny vypsané na 
národních závodech do této výšky 
5. Před 18 rokem věku se žádný Sportovec nesmí účastnit Soutěží síly a 
zručnosti, Derby a Mini-Maxi (platí i pro hobby závody/hobby soutěže)  

hlasování Pro:7                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

8.12. Změna termínů stylového poháru pony 

Usnesení 
č.8.12/3/19 

VV schválil per rollam dne 18.6.2019 změnu termínů Stylového poháru 
pony: 
12. kolo - Ústí nad Labem - nový termín 8.7.2019 
14. kolo - Dolní Jelení - nový termin 20.7. - POZOR 15. kolo je 21.7. v 
Opřeticích. Nicméně areály jsou od sebe 150km, tedy každý patří do jiné 
spádové oblasti a nebudou si vzájemně konkurovat. 
VV zároveň ukládá sekretariátu opravit nové termíny na uveřejněných 
dokumentech k seriálům na stránkách ČJF a zvýraznit změnu (červený 
text, původní datum škrtnout) 

hlasování Pro:6                                 Proti:1                     Zdržel se:0 

8.13. Rozpis MČR skoky D+J Zduchovice 
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Usnesení 
č.8.13/3/19 

VV schválil per rollam dne 21.6. rozpis MČR Skoky D+J Zduchovice 2019. 

hlasování Pro:5                                 Proti:0                     Nevyjádřil se:2 

8.14. Rozpis MČR pony S+D Zduchovice 

hlasování Pro:6                                 Proti:0                     Nevyjádřil se:1 

9. Komunikace, marketing 

9.1. MP připravil aktualizaci stávajících žádostí o přidělení mezinárodních 
závodů a mistrovství ČR. Aktualizovaný vzor žádosti o pořadatelství MČR 
bude použit už pro letošní rok. Dále jsou přepracovávány i příslušné 
smlouvy. 

úkol VV ukládá sekretariátu vyvěsit aktualizovanou žádost o pořadatelství MČR 
na web ČJF. 

9.2. Vzhledem k tomu, že web cjf.cz lze jen udržovat, nelze pracovat na jeho 
rozvoji, protože nemáme přístup na zdrojový kód a do redakčního systému, 
musíme vytvořit nový web. Před tím je potřeba provést marketingovou 
analýzu stávajícího webu 

úkol VV ukládá sekretariátu provést průzkum u potencionálních dodavatelů 
analýzy. 

9.3. VV vzal na vědomí informaci o zahájení příprav na Galavečer ČJF 2020 a 
řešení jeho smluvního zajištění.  

         

       9.4. Koncepce oblečení 2020. 

      úkol VV ukládá MP vyžádat od komisí disciplín seznam požadavků na vybavení 
reprezentace.                                                          termín: do 31.7.2019 

       9.5. MP podal stručný přehled aktuálních činností. 

 Na základě dílčích jednání OV ČJF a vlastního průzkumu budou 
doplňovány dokumenty do webu ČJF (výroční zprávy, rozpočet ČJF 2019 
atd.), budou přepracovány Žádosti o registraci mezinárodních závodů, ve 
spolupráci s Martinem Blažkem dojde k popisu stavu JIS a budou 
definovány další možnosti rozvoje JIS pro další použití ČJF, zejména jako 
komunikační kanál směrem ke členům ČJF 

       9.6. Stav JIS a jeho součástí. 

      úkol VV ukládá MB nacenit komunikační modul JIS. 

      10. Generální sekretář 

  10.1. LH podala informaci k personální situaci na sekretariátu, která není 
vyhovující s ohledem na početní stav zaměstnanců, kdy k 31.8. končí účetní 
a asistentka sekretariátu, je zapotřebí hledat nové zaměstnance.     

    úkol VV ukládá LŠ připravit požadavky na zaměstnance – účetní, sekretariát 
vyvěsí inzerát.  

10.2. LH prezentovala možnost získání nových prostor pro sekretariát ČJF, 
s cenou nižší než je cena za m2 na Hošťálkové, v lokalitě Prahy 9, v místě 
dostupnějším pro členskou základnu (na metru, 5 min žel. stanice, tramvaj), 
možnost parkování (v budoucnu až 4 vyhrazená místa pro ČJF). V případě 
zájmu je nutné podat žádost o pronájem těchto prostor.  

 VV vzal informaci na vědomí s tím, že stěhování sekretariátu a změna 
lokace sekretariátu není v současné době prioritou. 

10.3. Subjekty z oblasti Praha, které se zapojily jako realizátoři v projektu dotace 
HMP byly s upozorněním a připomenutím podmínek dotačního titulu 
vyzvány k předložení vyúčtování do 30.6.2019. Do dnešního dne, tzn. 3.7. 
nebylo vyúčtování na sekretariát doručeno. 
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úkol VV ukládá sekretariátu rozeslat pozvánku na mimořádné zasedání, které se 
bude konat 10.7. od 11.00 hodin na Strahově. Na toto zasedání budou 
pozváni jak členové oblastního výboru Praha, tak zástupci realizátorů 
zapojených do projektu dotace.  

10.4. Tři subjekty z oblasti Praha, z jejichž vyúčtování kontrola MHMP 
konstatovala nedodržení podmínek uzavřené smlouvy, byly vyzvány 
k vrácení účelové dotace do 31.7.2019. Možnost uzavření splátkového 
kalendáře dle možností daného subjektu nikdo z nich nevyužil. Vzhledem 
k zjevné neochotě dobrovolně vrátit neoprávněně čerpanou dotaci bude 
přistoupeno k právním krokům s cílem jejího vymáhání, pokud nebude 
v termínu plněno dobrovolně. Tyto subjekty se zároveň z hlediska ČJF 
dostávají do situace, kdy jim nemůže být do budoucna poskytnuta 
prostřednictvím ČJF jakákoli jiná dotace.  

11. Různé 

      11.1. Informace k portálu www.knihyokonich.cz  

      11.2. Žádost Karlovarské oblasti o udělení bronzového výkonnostního odznaku 
v drezuře. 

Usnesení 
č.11.2/3/19 

VV schvaluje udělení bronzového výkonnostního odznaku v drezuře S. 
Kosmákové (D1511). 

hlasování Pro:7                                Proti:0                     Zdržel se:0 

     11.3. Žádost komise spřežení o nákup PC (19.000,- Kč)  a 6 ks stojanů na 
fotobuňky (3450,- Kč). Počítač z roku 2010 je nefunkční a současné stojany 
mají poškozené nožičky. Toto vybavení je zapotřebí již na závody o 
nadcházejícím víkendu. 

Usnesení 
č.11.3/3/19 

VV schvaluje nákup PC a stojanů na fotobuňky. 

hlasování Pro:7                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

     11.4. Žádost plzeňské oblasti o udělení zlatého výkonnostního odznaku 
v disciplíně skoky. 

Usnesení 
č.11.4/3/19 

VV schvaluje udělení zlatého výkonnostního odznaků v disciplíně skoky J. 
Jindrovi (H 0373). 

hlasování Pro:7                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

      11.5. ASCHK projevila zájem o financování rozšíření JIS o možnosti vyhledávání 
koní dle chovatelských parametrů. Nacenění této funkcionality je ve výši 
100.000,- Kč a tuto částku je ASCHK ochotna zaplatit. 

Usnesení 
č.11.5/3/19 

VV nesouhlasí s návrhem na realizaci rozšíření JIS o modul pro chovatele 
a s tím související přípravou smlouvy a ukládá MB zařadit toto nacenění do 
koncepce JIS, která bude projednávána na podzim.                                                      
BR hlasování nepřítomen 

hlasování Pro:5                                 Proti:0                     Zdržel se:1 

      12. Zápisy oblastí, komisí 

      12.1. Severní Morava – doporučuje v rámci transparentnosti, aby všechny 
ZÁPISY ČJF byly přístupné pro všechny členy ČJF včetně příloh, a to 
prostřednictvím JISu. 

 VV bere na vědomí doporučení s tím, že toto je v souladu i s koncepcí JIS 
a tento požadavek bude do koncepce zahrnut. 

       12.2. Střední Čechy vznesly požadavek na společnou schůzku zástupců oblastí 
ohledně ekonomiky, požadavek na nákup nového PC (cca 20.000,- Kč) a 
fotobuněk, žádost o udělení bronzového výkonnostního odznaku v drezuře. 

http://www.knihyokonich.cz/


 
 

13 

 

 VV sděluje, že ke schůzce na téma ekonomiky oblastí bude stanoven 
termín, oblast si PC může nakoupit sama a nákup fotobuněk bude řešen 
centrálně. 

Usnesení 
č.12.2/3/19 

VV schvaluje udělení bronzového výkonnostního odznaku v drezuře 
J.Bělíčkové (A1671). 

hlasování Pro:6                                 Proti:0                     Zdržel se:0 

      12.3. Oblast Plzeň navrhuje omezit počet startů na závodech na max. 250 za den. 
Zdůvodnění- více času pro řádnou přestavbu parkuru na následující soutěž, 
nevypisování zbytečně moc soutěží na čas, bez nutnosti stavět parkury 
zbytečně s nejnižším počtem překážek. Zároveň upozorňuje na nevhodnost 
začátku soutěží v jarních měsících od  7.00 hodin je to nekorektní jak pro 
jezdce, tak pro koně. 

úkol VV ukládá sekretariátu předat tento podnět skokové komisi. 

 
        Zapsala: Mgr. Lenka Haderková 


