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Zápis z jednání  

Výkonného výboru ČJF 
č. 10/2020 

Den konání 15. ledna 2020 

Místo konání Hošťálkova 392/1C, 169 00 Praha 6 

Čas  Od 9.30 hod do  16.00 hod  

     

Přítomnost členů VV Martin Blažek Přítomen 

Martin Pecka Omluven 

Ing. Olga Plachá Přítomna 

Bohumil Rejnek Přítomen 

Jiří Skřivan Přítomen 

Klára Šálková Přítomen 

Bc. Ludmila Šedá Přítomna 

Přítomnost dalších osob  Antonín Terber Přítomen 

Mgr. Lenka Haderková Přítomna 

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1) 

2. Schválení zápisu z 9. jednání VV (příloha 2.1.1)  

3. 
3.1. 

 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 

Prezidentka 
K systému účetnictví a zpracování ekonomických agend – prezentace 
hosta Ing. Evy Pařenicové 
Informace o dotacích (příloha 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3) 
Informace o probíhajícím výběrovém řízení na pozici Generálního sekretáře 
Žádost o příspěvek na náklady M.Příhoda – JK Flamenco Sloupno (3.4.1) 
Zpracování účetnictví od 1. 1. 2020 (příloha 3.5.1) 
Vnitřní předpisy k fungování SCM (příloha 3.6.1) 
Řešení kauzy Šalamonová (příloha 3.7.1) 
Obnova pojistné smlouvy odpovědnosti z držby koně (příloha 3.8.1) 

4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
4.7. 

 
4.8. 

Vzdělávání 
Informace o schválení udělení výkonnostních odznaků (příloha 4.1.1) 
Žádost o udělení čestného odznaku (příloha 4.2.1) 
Žádost o zvýšení kvalifikace (příloha 4.3.1) 
Akreditované středisko (příloha 4.4.1) 
Vnitřní předpisy a fungování SCM (příloha 4.5.1) 
Směrnice o odměňování trenérů a realizačních týmů SCM (příloha 4.6.1) 
Rámcové plány činnosti SCM/SCP – real. Týmy, termíny, seznamy 
frekventantů (příloha 4.7.1, 4.7.2) 
Regionální střediska (příloha 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3) 

5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 

 
5.4. 
5.5. 
5.6. 
5.7. 

Ekonomika, IT 
Rozpočet 2020 
Oblastní projektová podpora 2020 (příloha 5.2.1)  
Metodika odměňování sekretářů oblastí (příloha 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 
5.3.5, 5.3.6)   
Zápis z jednání ekonomické komise (příloha 5.4.1)  
Náhrady za úspěšnou reprezentaci v roce 2019 (příloha 5.5.1, 5.5.2) 
Směrnice ke stanovení odměny z činnosti sekretáře oblasti (příloha 5.6.1) 
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5.8. 
5.9. 

Směrnice ke stanovení výše odměny za ostatní organizační činnosti 
(příloha 5.7.1, 5.7.2) 
Směrnice za používání vlastního vybavení (příloha 5.8.1, 5.8.2) 
Náhrady cestovného 2020 (příloha 5.9.1) 

6. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 

Sport 
Národní poháry ČJF 2020 (příloha 6.1.1)  
České poháry 2020 (příloha 6.2.1)  
Pravidla ČSP 2020 (příloha 6.3.1)  
Vzor přihlášky na mezinárodní závody (příloha 6.4.1 

7. 
7.1. 
7.2. 

 
7.3. 
7.4. 
7.5. 
7.6. 

Mezinárodní vztahy 
Žádost o změnu pořadatele MEZ vytrvalost 7. - 8. 8. 2020 (příloha 7.1.1)  
OH Tokio 2020 – potvrzení kvalifikace a kvóta místa – skokový tým (příloha 
7.2.1, 7.2.2)  
Focení ČOT sportovců a doprovodu Tokio 2020 (příloha 7.3.1, 7.3.2) 
OH Tokio 2020 - majitelé koní (příloha 7.4.1)  
Seminář se sportovními svazy k OH 2020 v Tokiu (příloha 7.5.1, 7.5.2)  
Zasedání IJOC (příloha 7.6.1)  

8. 
8.1. 
8.2. 
8.3. 
8.4. 
8.5. 

Legislativa, IT 
Změna STP voltiž (příloha 8.1.1)  
Pravidla 2020 voltiž (příloha 8.2.1)  
Pravidla 2020 spřežení /příloha 8.3.1)  
Pravidla 2020 – veterinární pravidla, měření pony (příloha 8.4.1)  
Změna veterinárních pravidel – měření pony v roce 2020 (příloha 8.5.1, 
8.5.2) 

      9. Komunikace, marketing 

10. 
10.1. 
10.2. 

Sekretariát 
Návrh na dokoupení radiostanic (příloha 10.1.1)  
Smlouvy na Chovatelský modul (příloha 10.2, 10.2.2, 10.2.3) 

11. Různé 

12. 
12.1. 
12.2. 

Zápisy Oblastí, Komisí 
Informace o požadavcích z oblastí 2019 (příloha 12.1.1)  
Informace o požadavcích z oblastí 2020 (příloha 12.2.2)  

 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1) 

Usnesení č. 
1/10/20 

VV schvaluje doplnění programu jednání o body: 
4.9 –povinnost přihlašování přes JIS 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

2. Schválení zápisu z 9. jednání VV (příloha 2.1.1) 

 VV projednal připomínky, zápis bude v části z nich doplněn a poté 
zveřejněn. 

3.1. K systému účetnictví a zpracování ekonomických agend – prezentace 
hosta Ing. Evy Pařenicové 

 Z časových důvodů neprojednáno. 

3.2. Informace o dotacích (příloha 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3) 
1.Dne 13.12.2019 obdržela ČJF od MHMP výzvu k opravě vyúčtování dotací 
v programu Podpora přípravy pražských mladých jezdců na jezdecké 
soutěže ČJF. Termín pro předložení opraveného vyúčtování je stanoven na 
15.1.2020. Tato činnost zatěžuje sekretariát ČJF, který musí řešit to, aby 
jednotliví realizátoři dodali včas požadované doklady a poté musí 
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administrovat předložení na MHMP. Realizátoři, ačkoli jdou finance přímo na 
jejich kluby, tak za tuto činnost neodvádějí ČJF žádné poplatky.   
2. Pokračuje kontrola MŠMT na dotace z roku 2017 a 2018. 
3. MŠMT vyhlásilo Výzvu k podávání žádostí na pořízení samostatného 
movitého majetku, termín podání žádostí je do 30.4.2020. Je zapotřebí 
zvážit, jaký majetek (hodnota nad 40.000,- Kč) by bylo pro ČJF vhodné za 
současného naplnění základních podmínek – použití pro reprezentaci, pro 
SCM nebo pro mezinárodní soutěže, nakoupit. Finanční participace ČJF 
musí být 20% a výběr dodavatele musí být administrován v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek.  

úkol VV vzal informace na vědomí a stanovil Jiřímu Skřivanovi úkol do konce 
února 2020 předložit návrhy na pořízení movitého majetku v rámci dotace 
MŠMT. 

3.3. Informace o probíhajícím výběrovém řízení na pozici Generálního 
sekretáře 
Prezidentka ČJF informovala o průběhu prvního kola rozhovorů s uchazeči a 
do druhého kola doporučuje pozvat tři uchazeče tak, aby bylo možné do 
konce měsíce ledna rozhodnout o případném výběru. Situace kolem 
obsazení pozice GS je intenzivně řešena, nicméně situaci na pracovním trhu 
a kvalitu uchazečů není možné ovlivnit. Je velmi složité pro tak odbornou a 
svým rozsahem náročnou činnost získat ke spolupráci osobu, která by byla 
ochotna za podmínek (nejenom finančních) vytvářených v rámci ČJF danou 
pozici zastávat. 

 VV vzal informaci na vědomí.   

3.4. Žádost o příspěvek na náklady M.Příhoda – JK Flamenco Sloupno 
(příloha 3.4.1) 
JK Klub Flamenco Sloupno požádal o mimořádný příspěvek na kvalifikační 
závody v rámci OH pro M.Příhodu ve výši 200.000,- Kč. VV vzal žádost na 
vědomí a konstatoval, že otázku financování příprav na OH 2020 je potřeba 
řešit komplexně, neboť kvalifikaci splnilo, či ještě bude plnit víc jezdců. 

Usnesení 
č.3.4/10/20 

VV bere žádost na vědomí s tím, že finanční podporu přípravy na OH bude 
řešit samostatně ve vztahu ke všem jezdcům plnícím kvalifikaci na OH 
2020. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

3.5. Projednáno per rollam : Zpracování účetnictví od 1. 1. 2020 (příloha 
3.5.1)  

Usnesení 
č.3.5/10/20  

Dne 18.12.2019  schválil VV ČJF per rollam  od 1.1.2020 přechod na 
účtování v účetním programu POHODA, souhlasí s aktualizací starších 
licencí účetního programu POHODA pro rok 2020 (ČJF již disponuje starší 
verzí licence) a zároveň zadává zpracování účetnictví ČJF externímu 
dodavateli - Účetnictví, Daně,Audit v.o.s.- v rozsahu zajištění níže 
uvedených služeb:   

 Vedení účetnictví v softwaru Pohoda (na aktualizovaných licencích 
ČJF pro rok 2020) tak jak to bylo nastaveno před Xaveriem (vzdálený 
přístup)  
 Nastavení komunikace JIS x Pohoda  
 Zavedení a zaškolení vedení evidence v sekretariátu (faktury 
přijaté, platby,…)  
 Spolupráce na sestavení rozpočtu – dle podkladů/požadavků 
schválených Radou ČJF pro rok 2020  
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 Pravidelné reporty - hospodaření, čerpání rozpočtu, čerpání dotací, 
hospodaření oblastí  
 Kompletní administrace dotací MŠMT – žádost, průběžné čerpání, 
vyúčtování  
 Sestavení účetní závěrky včetně DPPO  
 Příprava podkladů pro další ekonomické požadavky na JIS   

Cena za specifikované služby je 35.000,-Kč měsíčně. 
  
 Cena aktualizace licencí je:  
SERVIS 2020 pro POHODA SQL Premium NET5        1 ks 8 390,00 Kč bez 
DPH (10 151,90 Kč včetně DPH 21%)  
Poplatek za aktualizaci starších verzí                        1 ks 4 195,00 Kč bez 
DPH (5 075,95 Kč včetně DPH 21%)  
POHODA SQL Premium NET5  
SERVIS 2020 pro POHODA SQL Premium CAL1        1 ks 1 680,00 Kč bez 
DPH (2 032,80 Kč včetně DPH 21%)  
Poplatek za aktualizaci starších verzí                        1 ks 840,00 Kč bez DPH 
(1 016,40 Kč včetně DPH 21%)  
POHODA SQL Premium CAL1  
SERVIS 2020 pro PAMICA M50                                   1 ks 2 990,00 Kč bez DPH 
(3 617,90 Kč včetně DPH 21%)  
Poplatek za aktualizaci starších verzí                        1 ks 1 495,00 Kč bez 
DPH (1 808,95 Kč včetně DPH 21%)  
Celkem jednorázově: 19 590,- Kč bez DPH (23 704 včetně DPH 21%) - na 
další roky bude cena upgrade licencí cca o 1/3 nižší  
Cena měsíčního hostování je 1800Kč bez DPH (2178,—vč. DPH)   
 

hlasování Pro:5/Proti:0 Zdržel se:0 Nevyjádřil se:2 

3.6. Projednáno per rollam : Vnitřní předpisy k fungování SCM (příloha 
3.6.1) 

Usnesení 
č.3.6/10/20 

VV ČJF předložené vnitřní předpisy neschválil. 

hlasování Pro:3/Proti:0 Zdržel se:2 Nevyjádřil se:2 

3.7. Projednáno per rollam: Řešení kauzy Šalamonová (příloha 3.7.1) 

Usnesení 
č.3.7/10/20 

Dne 2.1.2020 VV ČJF schválil per rollam  na základě předloženého právního 
zhodnocení AK Toman, Devátý a partneři k praktické vymahatelnosti 
nezajištěné pohledávky ČJF za Helenou Šalamonovou v celkové výši 
2.196.850,- Kč, souhlasí s navrhovaným postupem ze strany AK uzavřít 
mimosoudní dohodu s insolvenčním správcem na uznání výše 
pohledávky 1.711.829,- Kč, která byla ČJF pravomocně přiznána rozsudkem 
Okresního soudu v Ostravě v trestní věci.  

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

3.8. Projednáno per rollam: Obnova pojistné smlouvy odpovědnosti 
z držby koně (příloha 3.8.1) – trvání od 15. ledna 2020 do 14.1.2020. 

Usnesení 
č.3.8/10/20  

VV ČJF schválil per rollam dne 7.1.2020  uzavření pojistné smlouvy 
z odpovědnosti za držbu koně. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

4.1 Informace o schválení udělení výkonnostních odznaků (příloha 3.8.1) 
KŠ předložila seznam schválených výkonnostních odznaků. Schválené 
odznaky jsou do JIS zapisovány pracovnicí sekretariátu (v současnosti 
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Michaelou Jakešovou), která vede i seznam udělených výkonnostních 
odznaků. 

 VV vzal na vědomí. 

4.2. Žádost o udělení čestného odznaku (příloha 4.2.1)  

Usnesení 
č.4.2/10/20 

VV schvaluje udělení čestných odznaků Heleně Lahodné D0373 a Ivo 
Kočíkovi H0352. 

 hlasování Pro:6                                      Proti: 0                        Zdržel se: 0 

4.3. Žádost o zvýšení kvalifikace (příloha 4.3.1)  

Usnesení 
č.4.3/1/20 

VV schvaluje zvýšení kvalifikace Moniky Kopišové H0135 na funkci 
rozhodčí specialista – skoky. 

 hlasování Pro:6                                      Proti: 0                        Zdržel se: 0 

4.4. Akreditované středisko (příloha 4.4.1) 
Mgr. Petra Balnarová, garant vzdělávání s akreditací, vzhledem k ukončení 

činnosti a platnosti akreditace podala žádost s doporučením na 
schválení nového akreditovaného střediska Evy Nohelové. 

úkol VV považuje předložený materiál za nedostačující a tudíž neprojednatelný, 
je zapotřebí ho do příštího VV doplnit ze strany žadatele materiálem 
k novému akreditovanému středisku. Zároveň sekretariát předloží materiál 
ke vzniku akreditovaného střediska ČJF. 

4.5. Vnitřní předpisy k fungování SCM (příloha 4.5.1) 
VV projednal znění Kodexu chování účastníka SCM, Podmínky účasti 
v SCM, Řád sportovního centra mládeže, dílčí připomínky do znění 
zapracuje bez zbytečného odkladu LH. 

Usnesení 
č.4.5/10/20 

VV schvaluje znění vnitřních předpisů k fungování SCM včetně dílčích 
připomínek, které zapracuje L.Haderková. 

 hlasování Pro:6                                      Proti: 0                        Zdržel se: 0 

4.6. Směrnice o odměňování trenérů a realizačních týmů SCM (příloha 
4.6.1) 
Znovu bylo projednáváno znění směrnice, byly zohledněny připomínky i ze 
strany trenérů, dílčí připomínky do znění zapracuje bez zbytečného odkladu 
LH. Směrnice bude přílohou smluv uzavřených s trenéry SCM. 

Usnesení 
č.4.6/10/20 

VV schvaluje znění Směrnice o odměňování trenérů a realizačních týmů 
SCM včetně dílčích připomínek, které zapracuje L.Haderková. 

 hlasování Pro:6                                      Proti: 0                        Zdržel se: 0 

4.7. Rámcové plány činnosti SCM/SPS - real. týmy, termíny, seznamy 
frekventantů (příloha 4.7.1, 4.7.2) 

 Nebylo projednáváno. 

4.8. Regionální střediska (příloha 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3) 
KŠ představila úpravu Regionálního střediska obecně – Směrnice k činnosti 
Regionálních středisek, dále předložila jako pilotní projekt pro rok 2020 plán 
činnosti, personální obsazení, seznam frekventantů a návrh rozpočtu pro 
Regionální středisko všestrannost.  

Usnesení 
č.4.8/10/20 

VV schvaluje Směrnici k činnosti regionálních středisek, plán činnosti 
Regionálního střediska všestrannost – Jižní Čechy a návrh rozpočtu. 

hlasování Pro:6                                      Proti: 0                        Zdržel se: 0 

4.9 Vzdělávací akce a povinnost přihlašování přes JIS 
Všechny vzdělávací akce včetně všech typů zkoušek musí být 
administrovány výhradně přes JIS. Jenom tímto způsobem lze zajistit jejich 
řádnou evidenci, platby a osoby, které tyto akce absolvují. V současné 
době není toto dodržováno a není možnost řádné kontroly získaného 
vzdělání.  
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Usnesení 
č.4.9/10/20 

VV schvaluje, že termíny a místa zkoušek budou vypsány ve vzdělávacích 
akcích JIS. Každý uchazeč o vykonání zkoušky má povinnost se ke 
zkoušce přihlásit a poplatek uhradit prostřednictvím JIS a vyhodnocení 
zkoušky musí být v JIS zaznamenáno. Zkoušky, které neprojdou přes JIS 
nebudou ČJF uznány. 

hlasování Pro:6                                      Proti: 0                        Zdržel se: 0 

5.1. Rozpočet 2020   
LŠ představila návrh rozpočtu 2020 a tento byl podrobně projednán. Byl 
vznesen požadavek na vyčlenění finančních prostředků pro reprezentaci 
z důvodu přípravy na OH. 

 VV vzal na vědomí 

5.2. Oblastní projektová podpora 2020 (příloha 5.2.1) 
VV projednal znění pravidel OPP pro rok 2020, zdůraznil, že je zapotřebí 
striktně dodržovat Evidenci projektů v JIS, v opačném případě takové 
projekty nebudou z centrály propláceny. V kapitole II. – Začínající jezdci do 
18 – ti let bylo vypuštěno omezení jezdců zařazených do oblastních nebo 
centrálních SCM/SCP. Obdobně byly upraveny i podmínky v kapitole III.  

Usnesení 
č.5.2/10/19 

VV schvaluje pravidla Jednotného systému projektování – Oblastní 
projektová podpora ČJF „OPP“ 2020 včetně projednaných změn. 

hlasování Pro:6                                      Proti: 0                        Zdržel se: 0 

5.3. Metodika odměňování sekretářů oblastí (příloha 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 
5.3.5, 5.3.6) 
VV znovu projednal materiály k metodice odměňování sekretářů oblastí, 
vzhledem k charakteru činností vykonávaných oblastními sekretáři je nutné 
jejich činnost rozdělovat – na činnost výhradně pro ČJF a zde je nutné 
stanovit sazbu základní mzdy (2.500,- Kč), která by se měla zvyšovat dle 
koeficientu vypočteným podle počtu aktivních licencí členů oblasti, tato 
částka by byla hrazena z centrálního rozpočtu. Na výši základní sazby se 
ovšem členové pracovní skupiny stanovené Radou ČJF neshodli. Ostatní 
činnosti oblastního sekretáře dle individuálních požadavků jednotlivých 
oblastí by měly být hrazeny z oblastního rozpočtu. LH upozorňuje, že všichni 
oblastní sekretáři mají smlouvy/DPP prodlouženy jen do 31.3.2020. Pro 
řádné a včasné zadministrování změn je zapotřebí o případné změně 
způsobu odměňování rozhodnout nejpozději do poloviny února 2020. 
V opačném případě nelze zaručit ze strany personálně neobsazeného 
sekretariátu a výrazné redukci pracovních sil na sekretariátu ČJF včasné 
zpracování nových smluv.  

Usnesení 
č.5.3/10/20 

VV podporuje variantu metodiky odměňování fixní částkou navýšenou 
koeficientem dle počtu aktivních licencí oblastí z centrálního rozpočtu a 
ostatní činnosti hradit z rozpočtů oblastí.  

hlasování Pro:6                                      Proti: 0                        Zdržel se: 0 

5.4. Zápis z jednání ekonomické komise (příloha 5.4.1) 

 VV vzal informaci na vědomí. 

5.5. Projednáno per rollam Náhrady za úspěšnou reprezentaci v roce 2019 
(příloha 5.5.1, 5.5.2) 

Usnesení 
č.5.5/10/20 

VV ČJF schválil per rollam dne 16.12.2019 v souladu platnou Směrnicí o 
poskytování náhrad za úspěšnou reprezentaci tyto náhrady:    
Kč 8200,- každému jezdci za úspěšnou reprezentaci v roce 2019 dle 
návrhu příslušných sportovních komisí (viz příloha). Částka příslušní 
jezdci a bude poukázána na běžný účet sdělený jezdcem.  
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Částka je stanovena dle směrnice ČJF a dle dotačních pravidel výzvy Talent 
2019 ve výši 10% z přidělených dotačních prostředků. Celková výše dotace 
je Kč 1979000,-, 10% 197900,-, počet oceněných jezdců 24, celková částka 
na jezdce 8200,-.    
Kč 50000,- za mimořádné úspěchy v roce 2019 jezdci Miloslavu 
Příhodovi ml. a to za splnění kvalifikace na OH 2020.  
Uvedená částka je náhradou části nákladů souvisejících s účastí na 
kvalifikačních závodech a přísluší jezdeckému oddílu, za který je jezdec 
registrován. V roce 2019 z důvodu chybně nastavených podmínek pro 
financování reprezentace, nebyla ze strany ČJF finančně podporována 
kvalifikace jednotlivců ale pouze družstev, a proto jezdec nečerpal v průběhu 
sezony ze strany ČJF žádnou finanční podporu.  
    
Kč 15000,- za mimořádné úspěchy v roce 2019 
jezdkyni Anastasje Vištalové a to za splnění kvalifikace na OH 2020.  
Uvedená částka je náhradou části nákladů souvisejících s účastí na 
kvalifikačních závodech a přísluší jezdeckému oddílu, za který je jezdec 
registrován. V roce 2019 z důvodu chybně nastavených podmínek pro 
financování reprezentace, nebyla ze strany ČJF finančně podporována 
kvalifikace jednotlivců ale pouze družstev, a proto jezdec nečerpal 
v průběhu sezony ze strany ČJF žádnou finanční podporu.  
  

hlasování Pro:5/Proti:0                                   Zdržel se:0              Nevyjádřil se:0 

5.6. Projednáno per rollam Směrnice ke stanovení odměny z činnosti 
sekretáře oblasti (příloha 5.6.1) 

Usnesení 
č.5.6/10/20 

VV ČJF předložené materiály neschválil per rollam. 
 

hlasování Pro:3                                              Proti:3                     Zdržel se:1 

5.7. Projednáno per rollam Směrnice ke stanovení výše odměny za ostatní 
organizační činnosti (příloha 5.7.1, 5.7.2) 
Odměna za ostatní organizační činnosti je stanovena ve výši 150,- Kč/hod 
a příslušné návrhy dohod o provedení práce schvaluje VV. 

Usnesení 
č.5.7/10/20 

VV ČJF schválil per rollam dne 17.12.2019 Směrnici stanovení odměny za 
ostatní organizační činnosti pro ČJF s platností od 1.1.2020.  

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

5.8. Projednáno per rollam Směrnice za používání vlastního vybavení 
(příloha 5.8.1, 5.8.2) 

Usnesení 
č.5.8/10/20 

VV ČJF schválil per rollam dne 17.12.2019 doplnění Směrnice o náhradách 
za používání vlastního vybavení na základě požadavku Rady ČJF ze dne 
22.10.2019 a rovněž dle schválené směrnice schvaluje výplaty náhrad také 
pro předsedy sportovních komisí a členy VV ČJF.  
  
Na základě schválené Směrnice dnem 22.10.2019 výplaty náhrad 
předsedům oblastí, předsedům sportovních komisí a členům VV ČJF přísluší 
již za 4/Q 2019, výplaty náhrad sekretářům oblastí od 1.1.2020.  
 

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

5.9. Náhrady cestovného 2020 (příloha 5.9.1) 

Usnesení 
č.5.9/10/20 

VV schvaluje směrnici Stanovení výše stravného a náhrady cestovních 
výdajů pro rok 2020 při akcích ČJF. 

hlasování Pro:6                                      Proti: 0                        Zdržel se: 0 
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6.1. Národní poháry ČJF 2020 (příloha 6.1.1) 

Usnesení 
č.6.1/10/20 

VV schvaluje pravidla a financování Národního poháru ČJF v drezuře 2020, 
Národní pohár ČJF ve všestrannosti 2020, Národní pohár ČJF v drezuře 
pony 2020, Národní pohár ve skákání dětí a juniorů 2020, Národní pohár ČJF 
v reiningu, Národní pohár ČJF ve vytrvalosti. 

hlasování Pro:6                                      Proti: 0                        Zdržel se: 0 

6.2. České poháry 2020 (příloha 6.2.1) 

Usnesení 
č.6.2/10/20 

VV schvaluje pravidla a financování Českého poháru v drezuře 2020, 
Paradrezurní pohár 2020 a Paradrezurní pohár – Novice 2020, Český 
pohár ve všestrannosti 2020, Český pohár spřežení 2020, Český pohár ve 
voltiži 2020, Český pohár v paravoltiži 2020, Český pohár 2020 – drezura 
pony, Český pohár 2020 v reiningu. 

hlasování Pro:6                                      Proti: 0                        Zdržel se: 0 

6.3. Pravidla ČSP 2020 (příloha 6.3.1)- projednávání se neúčastnila KŠ 

Usnesení 
č.6.3/10/20 

VV schvaluje pravidla ČSP pro rok 2020. 
 

hlasování Pro:5                                     Proti: 0                        Zdržel se: 0 

6.4. Vzor přihlášky na mezinárodní závody (příloha 6.4.1) 
Byl vytvořen formulář přihlášky na mezinárodní závody. VV vyhodnotil, že 
by bylo vhodné přihlášky zadávat přes JIS. 

úkol VV ukládá MB vyřešit podávání přihlášek na mezinárodní závody 
prostřednictvím JIS. 

7.1. Žádost o změnu pořadatele MEZ vytrvalost 7.-8.8.2020  (příloha 7.1.1) 

Usnesení 
č.7.1/10/20 

VV schvaluje změnu pořadatele MEZ závodů ve vytrvalosti pořádaných dne 
7.-8.8.2020 na TH Equiclub a místo konání – Chlumec nad Cidlinou a 
doplnění soutěže CEIJY* 100km do kalendáře FEI pro Budislavice 5. - 6. 6. 
2020. 
 

hlasování Pro:5                                     Proti: 0                        Zdržel se: 0 

7.2. OH Tokio 2020 – potvrzení kvalifikace a kvóta místa – skokový tým 
(příloha 7.2.1, 7.2.2) 

Usnesení 
č.7.2/10/20 

VV schvaluje potvrzení účasti skokového týmu ČJF na Olympijských hrách 
2020 a zaslání ve spolupráci s ČOV potvrzujícího dopisu pro start 
skokového týmu na FEI. 

hlasování Pro:5                                     Proti: 0                        Zdržel se: 0 

7.3. Focení ČOV sportovců a doprovodu Tokio 2020 (příloha 7.3.1, 7.3.2) 

 VV vzal informaci na vědomí.  

7.4. OH Tokio 2020 - majitelé koní (příloha 7.4.1) 

 VV vzal na vědomí. 

7.5. Seminář se sportovními svazy k OH 2020 v Tokiu (příloha 7.5.1, 7.5.2) 

 VV vzal informaci o semináři, který proběhl 6.12.2020 na vědomí. 

7.6. Zasedání IJOC (příloha 7.6.1) 
Ve dnech 17.-20.1.2020 proběhne zasedání IJOC/FEI v Praze, ve dnech 
17.1. a 19.1. se očekává účast zástupců ČJF. 

 VV vzal informaci na vědomí. 

8.1. Změna STP voltiž (příloha 8.1.1) 

Usnesení 
č.8.1/10/20 

VV schvaluje navrhovanou změnu STP voltiž. 
 

hlasování Pro:5                                     Proti: 0                        Zdržel se: 0 

8.2. Pravidla 2020 voltiž (příloha 8.2.1) 
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Komise voltiže žádá o zařazení barelových závodů mezi oficiální závody. 

Usnesení 
č.8.2/10/20 

VV navrhovanou změnu neschvaluje. 
 

hlasování Pro:0                                     Proti: 4                        Zdržel se: 1 

8.3. Pravidla 2020 spřežení (příloha 8.3.1) 

Usnesení 
č.8.3/10/20 

VV schvaluje navrhované změny. 
 

hlasování Pro:5                                     Proti: 0                        Zdržel se: 0 

8.4. Pravidla 2020 – veterinární pravidla, měření pony (příloha 8.4.1) 

Usnesení 
č.8.4/10/20 

VV ČJF schválil provádějící pravidla k měření pony a uzavření smlouvy o 
měření pony se S.Hošákem ml. 

hlasování Pro:4                                     Proti: 1                        Zdržel se: 0 

8.5. Projednáno per rollam Změna veterinárních pravidel – měření pony 
v roce 2020 (příloha 8.5.1, 8.5.2) 

Usnesení 
č.8.5/10/20 

VV schválil per rollam dne 2.1.2020 národní úpravu veterinárních a pony 
pravidel upravujících způsob a pravidla pro měření pony od roku 2020. 

hlasování Pro:7                               Proti: 0                        Zdržel se: 0 

10.1. Návrh na dokoupení radiostanic (příloha 10.1.1) KŠ zpět, nepřítomen BR 
J.Štván – IT pracovník sekretariátu provedl revizi stavu radiostanic, které na 
konci roku sekretariát převzal do správy od p.Bendáka a zpracoval návrh na 
dokoupení dle požadavků komise všestrannosti a OV. LH uvedla, že služby 
zapůjčování radiostanic není nijak upravena ani nijak zpoplatněna, je 
problém vymahatelnosti odpovědnosti za způsobenou škodu. Zapůjčování 
nemělo jasně daný řád, není zdokladováno a není zřejmé, kdy se jaká 
radiostanice ztratila, nebo jak a kdy a kým byla poškozena. O zapůjčování se 
bude starat Jan Štván a bude k tomu vést řádnou evidenci. 

Usnesení 
č.10.1/10/20 

VV schvaluje provozování zapůjčování 10 kusů radiostanic a dokoupení 
potřebného počtu baterií a transportního kufru. 

hlasování Pro:5                                     Proti: 0                        Zdržel se: 0 

10.2. Smlouvy na Chovatelský modul (příloha 10.2, 10.2.2, 10.2.3) 
LH předložila upravené znění Smlouvy s ASCHK a smlouvu s OLC na 
vytvoření chovatelského modulu 

Usnesení 
č.10.2/10/20 

VV souhlasí s navrhovanými smlouvami. 
 

hlasování Pro:5                                     Proti: 0                        Zdržel se: 0 

11. Nabídka natáčení pořadů a on-line stream akcí na Moravě (příloha 
11.1.1) 

úkol VV ukládá Martinu Peckovi projednání nabídky. 

12.1. Informace o požadavcích z oblastí 2019 (příloha 12.1.1) 

 Z časových důvodů neprojednáno, odloženo na příští VV. 

12.2. Informace o požadavcích z oblastí 2020 (příloha 12.2.2) 

 Z časových důvodů neprojednáno, odloženo na příští VV. 

 
Zapsala: Mgr. Lenka Haderková 


