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Zápis z jednání  
Výkonného výboru ČJF 

č. 12/2020 

Den konání 10. 3. 2020 

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

Čas  od:9:30 do:17:25  

 

Přítomnost členů VV Martin Blažek Přítomen do 16:00 

Martin Pecka Přítomen od 9:45 

Ing. Olga Plachá Přítomna 

Bohumil Rejnek Přítomen 

Jiří Skřivan Přítomen 

Ing. Klára Šalková Přítomna 

Bc. Ludmila Šedá Přítomna 

Přítomnost hostů   

Přítomnost dalších osob  Ing. Antonín Terber Přítomen 

Jiří Strejček Přítomen 

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. Prezidentka 

4. 
4.1 
4.2 

 
 

4.3 

Vzdělávání 
Informace o schválených výkonnostních odznacích (příloha 4.1.1) 
Návrh na zajištění dohledu nad činností Akreditovaných středisek (příloha 
4.2.1) 
dále projednáno per rollam: 
Udělení Čestného odznaku Ing. Arch. Anežce Tůmové (příloha 4.3.1) 

5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

Ekonomika, IT 
Změna dodavatele pro zpracování mzdové agendy 
Informace o stavu účetnictví 2019 a 2020 
Návrh na uzavření smlouvy na zpracování DP DPPO 2019 
Smluvní vztahy pracovně právní 
Doplnění rozpočtu 2020 

6. 
6.1 
6.2 
6.3 

 
6.4 

 
6.5 
6.6 

 
6.7 
6.8 

 
 

Sport 
Žádost komise všestrannosti – náhradní závody za ME (příloha 6.1.1) 
Změna termínu Finále Českého poháru pony drezura (příloha 6.2.1) 
Schválení přihlášení/doplnění účastníků YRA o Lindu Portychovou a Annu 
Held 
Návrh propagace PR České poháry a Národní poháry /web ČJF, odkazy, 
filtry JIS/ 
Český pohár 2020 pony skoky (příloha 6.5.1) 
Návrh na odměnu za překládání panu J. Chýlemu v rámci doškolení 
stylových komisařů ve Zduchovicích (příloha 6.6.1) 
Schválení výjezdu mladé reprezentace (příloha 6.7.1) 
Plán přípravy jezdců Příhoda, Trunda (příloha 6.8.1, 6.8.2) 
dále projednáno per rollam: 
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6.9 
 

6.10 
6.11 

Přijetí kvóty dvou individuálních míst pro sportovce ve všestrannosti na OH 
2020 Tokio (příloha 6.9.1) 
Český pohár 202 ve stylovém skákání pony jezdců (příloha 6.10.1) 
Situace v pony komisi 

7. 
 

7.1 
 

7.2 
7.3 
7.4 

Mezinárodní vztahy 
projednáno per rollam: 
Rozšíření v kalendáři FEI CSIO Zduchovice 2020 CSI Ch-A a CSI J-A 
(příloha 7.1.1) 
Zrušené Sportforum FEI kvůli COVID-19 
Zasedání generálních sekretářů EEF 
Měření pony 

8. 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
8.8. 

 
8.9 
8.10 

Legislativa, IT 
Pravidla reining (příloha 8.1.1) 
Pravidla voltiž (příloha 8.2.1) 
Pravidla vytrvalost (příloha 8.3.1) 
Zahájení prací na zadávací dokumentaci náhrady programu Gallop 
Úprava seriálu Paragan Jump Tour (příloha 8.5.1, 8.5.2.1, 8.5.2.2) 
Zásady KMK (příloha 8.6.1) 
Pravidla paradrezura, paravoltiž (příoha 8.7.1, 8.7.2) 
Žádost VČO o zrušení územní působnosti oblastí (příloha 8.8.1, 8.8.2) 
dále projednáno per rollam: 
Úprava všeobecných pravidel NÚ 9.1.1 (příloha 8.9.1)  
Schválení rozpisu mezinárodních závodů v Chuchli 

9. 
9.1 
9.2 

 
9.3 

 
 

9.4 
 

9.5 
 

9.6 
9.7 

 

Komunikace, marketing 
Galavečer 2021 (příloha 9.1.1) 
Vypsání výběrového řízení na dodavatele nového webu ČJF dle analýzy 
Antee s.r.o (příloha 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4) 
Zadání úpravy JIS pro vytvoření prostoru pro vnitřní dokumentaci ČJF, 
uzamčení JIS kromě dohodnutých oblastí pouze pro členy ČJF a jejich 
přístupové údaje 
Uzavření smlouvy na Dlouhodobé pojištění pracovních cest – zahraniční 
výjezdy členů ČJF (příloha 9.4.1) 
Vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu vnitřních dokumentů ČJF – 
organizační řád sekretariátu ČJF a dalších struktur mimo sekretariát 
Informace o spoluúčasti ČJF na „Olympijský festival 2020 Praha a Ostrava“ 
Informace o přípravě smlouvy GreCo a Kooperativa na provizi 

10. 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 

 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 

10.10 

Generální sekretář 
Prodloužení dohod s oblastními sekretáři 
Dvě účetní – jejich status, právní rámec, odměny 
Pracovník sekretariátu pro legislativu 
Motivační prostor v rozpočtové kapitole mzdy – odměny, vzdělávání, 
benefity 
Olympijský magazín díl 453. – zásady propagace ČJF 
Vyklizení archivu na Strahově 
Prodloužení pronájmu prostor Hošťálkova 
Parkovací místo Hošťálkova 
Školení PO a BOZP 
Reprezentační oblečení 

11. Různé 

12. Zápisy Oblastí, Komisí 
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12.1 Kategorie Malý sportovní kůň – severočeská oblast (příloha 12.1.1) 

 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1) 

Usnesení č. 
1/12/20 

Olga Plachá apeluje na včasné dodávání podkladů k jednání VV ČJF. 
Máme fixní termín jednání VV ČJF druhé úterý v měsíci, podklady od 
komisí musí být dodány do prvního úterý v měsíci. 
VV ČJF schválil program jednání VV ČJF. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

2. Schválení zápisu z 11. jednání VV (příloha 2.1.1) 

Usnesení č. 
2/12/20 

VV ČJF vzal na vědomí. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

3. Prezidentka ČJF (příloha 2.1.1) 

Usnesení č. 
3/12/20 

Olga Plachá zadala generálnímu sekretáři, aby zajistil stažení, přečtení a 
zařízení úkolů z příloh ke smlouvě s ČOV o účasti na OH 2020 Tokio. Do 
15. 3. obdrží Jiří Strejček informace od Markéty Šveňkové o účastnících 
OH a Jan Štván tyto informace zanese do tabulek ČOV do 23.3.2020. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

 4.1. Informace o schválených výkonnostních odznacích (příloha 4.1.1) 

Usnesení 
č.4.1/12/20 

VV ČJF schvaluje udělení výkonnostních odznaků těmto jezdcům: 
Veronika Myslivečková (F2094) – vytrvalost – bronzový, Kateřina Králová 
(B2092) – vytrvalost – bronzový, Adéla Dvoranová (B3779) – sportovní 
odznak pony skoky, Helena Šťastná (B3804) – skoky – bronzový. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

4.2 Návrh na zajištění dohledu nad činností Akreditovaných středisek (příloha 
4.2.1)  

Usnesení 
č.4.2/12/20 

Vzdělávací komise se začne zabývat obsahem výuky Akreditačních 
středisek a dohledem ČJF nad jejich činností. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

4.3 Per rollam: Udělení Čestného odznaku Ing. Arch. Anežce Tůmové (příloha 
4.3.1) 

Usnesení 
č.4.3/12/20 

VV ČJF schvaluje udělení Čestného odznaku ČJF Ing. Arch. Anežce 
Tůmové, mezinárodní stavitelce parkuru, za její celoživotní práci pro 
jezdecký sport. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:1 

5.1 Změna dodavatele pro zpracování mzdové agendy 

Usnesení 
č.5.1/12/20 

Ludmila Šedá navrhuje přesunutí agendy mezd do sekce paní Pařenicové 
po zaběhnutí systému účtování do Altus Varia. Olga Plachá upozorňuje, že 
spolupráce s HAKO probíhá bezchybně, jak co se týká včasnosti úhrad, 
tak i kontrol ze strany státních institucí. Navrhuje se k tomuto tématu vrátit 
za několik měsíců a tuto situaci případně přehodnotit. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

5.2 Informace o stavu účetnictví 2019 a 2020 

Usnesení 
č.5.2/12/20 

Ludmila Šedá informovala, že podle informací od paní Pospíšilové je stav 
účetnictví 2019 prakticky dokončený. Antonín Terber provede s KRK 
následnou kontrolu ve 2-3 oblastech.  

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

5.3 Návrh na uzavření smlouvy na zpracování DP DPPO 2019 
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Usnesení 
č.5.3/12/20 

Ludmila Šedá navrhuje uzavřít smlouvu s panem Lukavcem. Daňové 
přiznání navrhuje posunout na červen 2020. 
VV ČJF schvaluje uzavřít smlouvu s panem Lukavcem a jeho 
prostřednictvím podat daňové přiznání k 30.6.2020. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

5.4 Smluvní vztahy pracovně právní 

Usnesení 
č.5.4/12/20 

Ludmila Šedá navrhuje připravit dodatky k DPP a DPČ, variabilní složka ve 
výši 30%. Oblastním sekretářům končí dohody k 31. 3. 2020.  Jiří Strejček 
ve spolupráci s Ludmilou Šedou připraví prodloužení DPP a DPČ. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

5.5 Doplnění rozpočtu 2020 

Usnesení 
č.5.5/12/20 

Doplnění nákladů pro všestrannost – příprava na OH 2020. Ludmila Šedá 
předkládá požadavek na specifikaci a kontrolu objednávání služeb pro 
KŠD Legal. Olga Plachá informuje, že má právo schvalovat náklady do 
50 000,- Kč, ale vnímá, že by měla být kontrola nad těmito výdaji. Diskuze 
nad zprostředkovatelskou smlouvou pro pana Malinovského. Ludmila Šedá 
informuje, že ČJF obdrží od ČOV 5x100 000,- Kč jako příspěvek na 
přípravu na OH. 
Jiří Skřivan navrhuje udělit náhradu výdajů za získání kvalifikačního místa 
jezdcům, kteří dokončili týmovou soutěž v Budapešti a na přípravu na OH 
ve výši 100 000,- Kč pro jezdce Zelinková, Opatrný, Zvára. Pro: 5 Proti.0 
Zdržel se: 2. 
Jiří Skřivan navrhuje udělit náhradu výdajů za získání kvalifikačního místa, 
v soutěži všestrannosti a na přípravu na OH ve výši 100 000 pro jezdce 
Příhoda a Trunda. Pro: 7 Proti:0. Zdržel se:0. Příspěvek bude poskytnut 
subjektům, v nichž jsou jezdci registrováni. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

6.1 Žádost komise všestrannosti – náhradní závody za ME (příloha 6.1.1) 

Usnesení 
č.6.1/12/20 

VV ČJF vzal informaci na vědomí. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

6.2 Změna termínu Finále Českého poháru pony drezura (příloha 6.2.1) 

Usnesení 
č.6.2/12/20 

VV schvaluje změnu termínu Finále Českého poháru 2020 pony drezura 
na 26.-27.9. 2020 ve Zduchovicích.  

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

6.3 Schválení přihlášení/doplnění účastníků YRA o Lindu Portychovou a Annu 
Held 

Usnesení 
č.6.3/12/20 

VV schvaluje přihlášení Lindy Portychové a Anny Held do Young Riders 
Academy. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

6.4 Návrh propagace PR České poháry a Národní poháry /web ČJF, odkazy, 
filtry JIS/ 

Usnesení 
č.6.4/12/20 

Jiří Skřivan požaduje informovat jezdeckou veřejnost o Českých a 
Národních pohárech. Martin Blažek připraví tiskovou zprávu pro média 
s odkazem na pravidla. PR proběhne na stávajícím webu. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

6.5 Český pohár 2020 pony skoky (příloha 6.5.1) 

Usnesení 
č.6.5/12/20 

Jiří Skřivan informuje, že je změna v termínu konání finále 19.-20.9. 2020. 
VV ČJF schvaluje pravidla Českého poháru 2020 pony skoky včetně úprav 
provedených v průběhu jednání VV ČJF. 
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hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

6.6 Návrh na odměnu za překládání panu J. Chýlemu v rámci doškolení 
stylových komisařů ve Zduchovicích (příloha 6.6.1) 

Usnesení 
č.6.6/12/20 

VV schvaluje udělení odměny ve výši 1000,- Kč za doprovodný překlad 
panu Chýlemu v rámci doškolení stylových komisařů ve Zduchovicích. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

6.7 Schválení výjezdu mladé reprezentace 1.-5.4.2020, Opglabbeek, Belgie 
(příloha 6.7.1) 

Usnesení 
č.6.7/12/20 

VV ČJF schvaluje výjezd mladé reprezentace. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

6.8 Plán přípravy jezdců Příhoda, Trunda (příloha 6.8.1, 6.8.2) 

Usnesení 
č.6.8/12/20 

VV ČJF bere na vědomí informaci Jiřího Skřivana. 
 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

6.9 Per rollam: Přijetí kvóty dvou individuálních míst pro sportovce ve 
všestrannosti na OH 2020 Tokio (příloha 6.9.1) 

Usnesení 
č.6.9/12/20 

VV ČJF schvaluje přijetí kvóty dvou individuálních míst pro sportovce v 

disciplíně všestrannost pro účast na OH Tokio.  

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

6.10 Per rollam: Český pohár 202 ve stylovém skákání pony jezdců (příloha 
6.10.1) 

Usnesení 
č.6.10/12/20 

VV ČJF schvaluje uspořádání Českého poháru 2020 ve stylovém skákání 

pony jezdců. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:1 

6.11 Situace v pony komisi 

Usnesení 
č.6.11/12/20 

Jiří Skřivan navrhuje doplnit do pony komise Šárku Charvátovou. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1. 
Dále Jiří Skřivan navrhuje odvolat Janu Rosickou z pozice předsedkyně 
pony komise i z pozice členky pony komise a to z důvodu neadekvátní 
komunikace se členy a orgány ČJF. Dočasným vedením pony komise 
navrhuje pověřit Jana Matušku.  
Usnesení: VV ČJF odvolává Janu Rosickou z pozice předsedkyně pony 
komise i z pozice členky pony komise. Dočasným vedením pony komise 
pověřuje Jana Matušku. 

hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel se:2 

7.1 Per rollam: Rozšíření v kalendáři FEI CSIO Zduchovice 2020 CSI Ch-A a 
CSI J-A (příloha 7.1.1) 

Usnesení 
č.7.1/12/20 

VV ČJF schvaluje rozšíření v kalendáři FEI CSIO Zduchovice 2020 o CSI 
Ch-A a CSI J-A. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

7.2 Zrušení Sportforum FEI (příloha 7.2.1) 

Usnesení 
č.7.2/12/20 

Bohumil Rejnek informoval, že z důvodu situace kolem COVID-19 rozhodla 
FEI o zrušení Sportfora. VV ČJF vzal informaci na vědomí. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

7.3 Zasedání generálních sekretářů EEF (příloha 7.3.1) 

Usnesení 
č.7.3/12/20 

Bohumil Rejnek informoval o plánovaném zasedání generálních sekretářů 
EEF v Antalyi (TUR) ve dnech 17. - 19. 8. 2020. VV ČJF schvaluje účast 
generálního sekretáře Jiřího Strejčka na tomto zasedání EEF. 
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hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

7.4 Měření pony dle FEI požadavků 

Usnesení 
č.7.4/12/20 

Bohumil Rejnek informoval, že kontaktoval sousední jezdecké federace. 
SVK bez reakce, AUT o vybudování měřící místnosti uvažují, POL jezdí 
měřit do GER. V ČR se měření týká asi 7 pony. Náročné je přesně vyrobit 
litou a zkalibrovanou podlahu, která by vyhovovala požadavku FEI. 
Diskuze nad technickou specifikací takové podlahy. Martin Blažek sdělil, že 
byl kontaktován jednou členkou ČJF z Moravy, která uvažuje o vybudování 
měřícího boxu a táže se na doporučené sazby za měření pony, kvůli 
posouzení návratnosti investice. Martin Blažek byl pověřen komunikací 
s danou členkou. 
VV ČJF bere informace na vědomí. V současné době se řeší box na 
měření pony. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

8.1 Pravidla reining (příloha 8.1.1) 

Usnesení 
č.8.1/12/20 

VV ČJF schvaluje změnu pravidel v reiningu. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

8.2 Pravidla voltiž (příloha 8.2.1) 

Usnesení 
č.8.2/12/20 

VV ČJF schvaluje změnu pravidel ve voltiži. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

8.3 Pravidla vytrvalost (příloha 8.3.1) 

Usnesení 
č.8.3/12/20 

VV ČJF schvaluje změnu pravidel ve vytrvalosti.7/0/0 
VV ČJF schvaluje změny ve veterinárních pravidlech týkajících se 
disciplíny vytrvalost pro rok 2020. 7/0/0 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

8.4 Zahájení prací na zadávací dokumentaci náhrady programu Gallop 

Usnesení 
č.8.4/12/20 

Martin Blažek navrhuje akcelerovat přípravu na výběr náhradního 
programu namísto Gallopu z důvodu zdravotní indispozice pana Podeště 
(pracovníka ACE Design), který je jediným odborníkem na Gallop. Olga 
Plachá navrhuje vypsat poptávkové řízení na dodavatele zadávací 
dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele výsledkového programu.  

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

8.5 Úprava seriálu Paragan Jump Tour (příloha 8.5.1, 8.5.2.1, 8.5.2.2) 

Usnesení 
č.8.5/12/20 

VV ČJF schvaluje statut seriálu „Zlatá podkova 2020“. 7/0/0 
VV ČJF schvaluje změny v seriálu „Paragan Jump Tour 2020“ 7/0/0 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

8.6 Zásady KMK (příloha 8.6.1) 

Usnesení 
č.8.6/12/20 

VV ČJF schvaluje Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2020. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

8.7 Pravidla paradrezura, paravoltiž (příoha 8.7.1, 8.7.2) 

Usnesení 
č.8.7/12/20 

VV ČJF schvaluje změnu pravidel v paradrezuře a v paravoltiži. 
 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

8.8 Žádost VČO o zrušení územní působnosti oblastí (příloha 8.8.1, 8.8.2) 

Usnesení 
č.8.8/12/20 

Martin Blažek požádal o pracovníka sekretariátu pro zpracování 
požadavků z oblastí. Jiří Strejček navrhl, že se touto agendou bude 
zabývat Helena Šlapanská. 
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V souvislosti s žádostí VČO dle závazného výkladu stanov ČJF 25.11.2019 
má VV ČJF kompetenci zrušit územní působnost oblastí. VV ČJF ruší 
s  platností od 1. 4. 2020 územní působnost VČO a KHO oblastí. Martin 
Blažek se zdržel hlasování s odůvodněním, že takto zásadní věc by měla 
schválit Konference ČJF přes to, že to dle Stanov nespadá do její výhradní 
kompetence.. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:1 

8.9 Per rollam: Úprava všeobecných pravidel NÚ 9.1.1 (příloha 8.9.1) 

Usnesení 
č.8.9/12/20 

VV ČJF schvaluje úpravu všeobecných pravidel, NÚ 9.1.1 odst 3 bude doplněn o 
ustanovení: 
"pokud je v rozpise uvedena „Ukázka“, pak u ní nesmí v žádném případě docházet 
k vyhodnocování pořadí a udílení cen. Pokud je v „Ukázce“ jakýmkoli způsobem 
vyhodnocováno pořadí, je ve smyslu pravidel považována za soutěž bez ohledu 
na to, jak je pojmenována. Žádná „Ukázka“ v rámci hobby závodů nesmí být vyšší 
obtížnosti, než je uvedeno v bodě 9.1.1/1.“ 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

8.10 Schválení rozpisu mezinárodních závodů v Chuchli 

Usnesení 
č.8.10/12/20 

VV ČJF schvaluje rozpis mezinárodních závodů v Chuchli. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

9.1 Galavečer 2021 (příloha 9.1.1) 

Usnesení 
č.9.1/12/20 

Martin Pecka předložil návrh na redukci vyhlašovaných kategorií. Navrhl 
nový prostor – CUBEX. Jednak by se jednalo o vizuální změnu galavečera, 
dále prostor CUBEXu nabízí prostor pro prezentaci partnerů ČJF. Antonín 
Terber nabízí možnost zajistit herce z Vinohradského divadla. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

9.2 Vypsání výběrového řízení na dodavatele nového webu ČJF dle analýzy 
Antee s.r.o (příloha 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4) 

Usnesení 
č.9.2/12/20 

Martin Blažek upozornil, že oblasti mají své vlastní webové stránky 
v rozporu s rozhodnutím VV ČJF z roku 2014.  
VV ČJF schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele tvorby 
nového webu ČJF. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

9.3 Zadání úpravy JIS pro vytvoření prostoru pro vnitřní dokumentaci ČJF, 
uzamčení JIS kromě dohodnutých oblastí pouze pro členy ČJF a jejich 
přístupové údaje 

Usnesení 
č.9.3/12/20 

JIS by měl být responzivní, uzpůsobený na přístup na web prostřednictvím 
mobilních zařízení (65% všech přístupů). 
Pecka, Blažek, Strejček připraví požadavek na OLC pro nacenění 
provedení  úprav v JISu. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

9.4 Uzavření smlouvy na Dlouhodobé pojištění pracovních cest – zahraniční 
výjezdy členů ČJF (příloha 9.4.1) 

Usnesení 
č.9.4/12/20 

Martin Pecka navrhuje nalézt vhodného pojišťovacího makléře, který 
připraví ČJF výhodnou nabídku pojištění na míru pro členskou základnu – 
pro 18 000 členů. Navrhuje oslovit Renomii, Chytrého Honzu.  
VV ČJF se takovým způsobem pojištění odmítl zabývat. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

9.5 Vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu vnitřních dokumentů ČJF – 
organizační řád sekretariátu ČJF a dalších struktur mimo sekretariát 
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Usnesení 
č.9.5/12/20 

VV ČJF pověřuje pracovní skupinu ve složení Olga Plachá, Martin Pecka a 
Jiří Strejček, aby vytvořila vnitřní dokumenty ČJF - organizační řád ČJF. 

hlasování Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0 

9.6 Informace o spoluúčasti ČJF na „Olympijský festival 2020 Praha a Ostrava“ 

Usnesení 
č.9.6/12/20 

VV ČJF schvaluje název akce: Na koni až do Tokia. 
 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

9.7 Informace o přípravě smlouvy GreCo a Kooperativa na provizi 

Usnesení 
č.9.7/12/20 

VV ČJF vzal informaci Martina Pecky na vědomí. 
 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

9.8 Návrh – Vytvoření rozpočtového klíče dle disciplín ČJF ve složení 
přepočtový koeficient + poměrový koeficient – viz. komentáře V. Drbala 

Usnesení 
č.9.8/12/20 

VV ČJF připraví novou verzi Zásad rozpočtování. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.1 Prodloužení dohod s oblastními sekretáři 

Usnesení 
č.10.1/12/20 

Viz bod 5.4. 
 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.2 Dvě účetní – jejich status, právní rámec, odměny 

Usnesení 
č.10.2/12/20 

Jiří Strejček vznesl dotaz na Ludmilu Šedou ohledně externích účetních 
pro ČJF. Ludmila Šedá sděluje, že v současné době pro ČJF pracuje V. 
Pospíšilová, jež má na starosti agendu faktur vydaných a která bude ČJF 
na základě smlouvy fakturovat. Dále pro ČJF pracuje paní Pařenicová, 
která má na starosti agendu faktur přijatých. Taktéž paní Pařenicová bude 
své služby ČJF fakturovat, zatím s ní není podepsána smlouva. Helena 
Richterová nadále provádí kontrolu přijatých faktur – formální a věcnou 
správnost přijatých dokladů. 
Vyúčtování dotací 2019 a 2020 bude připravovat paní Pařenicová. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.3 Pracovník sekretariátu pro legislativu 

Usnesení 
č.10.3/12/20 

Jiří Strejček upozornil, že bude potřeba najít náhradu za Lenku 
Haderkovou, jež skončila práci pro ČJF na konci února, na pozici 
pracovník pro legislativu. Nejlépe mladého, začínajícího právníka na půl 
úvazku, který bude připravovat pracovní smlouvy, DPP, DPČ, smlouvy 
s dodavateli a partnery ČJF. Olga Plachá zmínila, že nový legislativní 
pracovník by mohl být odpovědný za vyhledání dotačních titulů, o jejichž 
získání by se mohl ČJF pokusit a za přípravu podání žádostí o dotace. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.4 Motivační prostor v rozpočtové kapitole mzdy – odměny, vzdělávání, 
benefity 

Usnesení 
č.10.4/12/20 

Jiří Strejček vznesl požadavek na jednání s Ludmilou Šedou o podobě 
mzdového rozpočtu, neboť je v něm potřeba vytvořit prostor pro finanční 
motivaci zaměstnanců i pro bonusy a benefity. Ludmila Šedá souhlasí 
s jednáním o podobě rozpočtové kapitoly mzdy. Bohumil Rejnek 
připomněl, že benefitem mohou být pro členy sekretariátu také volné 
vstupenky na Galavečer či Prague Play-offs. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.5 Olympijský magazín díl 453. – zásady propagace ČJF 
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Usnesení 
č.10.5/12/20 

Jiří Strejček se tázal, kdo je odpovědný za propagaci ČJF v médiích a zda 
s ním byla konzultována výroba reportáže o jezdectví v Olympijském 
magazínu díl 453. (ČT). Příspěvek sestával z velmi krátkého vyjádření 
prezidentky ČJF a pak z reportáže o jezdci Kamilu Papouškovi coby 
potenciálním účastníkovi OH v Tokiu. Nikde se však neobjevilo logo ČJF, 
pan Papoušek na sobě neměl reprezentační oblečení s logem ČJF, ale 
oblečení svého sponzora, stejně tak kůň neměl repre dečku s logem ČJF, 
ale opět dečku s logem sponzora pana Papouška…Olga Plachá uvedla, že 
s ní nikdo z ČT natáčení předem nekonzultoval, ani jí nedal možnost se 
k natočenému materiálu vyjádřit. Martin Pecka odhaduje, že v ČT 
potřebovali natočit reportáž k jezdectví a tak, aby si ulehčili práci, 
kontaktovali pana Malinovského, který jim dodal reportáž „na klíč“. Věc 
druhá je, že bychom měli pana Malinovského řídit tak, že pokud bude něco 
natáčet o ČJF či reprezentantech ČJF, bude potřebovat náš souhlas a ČJF 
si musí vymínit, že bude mít právo se k podobě reportáže vyjádřit a 
požadovat realizaci případné úpravy tak, aby tato byla v souladu se 
záměry ČJF.  

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.6 Vyklizení archivu na Strahově 

Usnesení 
č.10.6/12/20 

Jiří Strejček informoval, že archiv ČJF na Strahově je v nevyhovujícím 
stavu. Bude třeba zorganizovat úklid spočívající především v třídění 
listinných dokumentů a vyhození nadbytečných předmětů např. staré 
kopírky. Martin Pecka nabídl poskytnout pracovníky na odvoz odpadu. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.7 Prodloužení pronájmu prostor Hošťálkova 

Usnesení 
č.10.7/12/20 

Jiří Strejček informoval o jednání s pronajímatelem prostor sekretariátu 
v Hošťálkově 1c, panem Steigerem. Stávající nájemní smlouva vyprší 30. 
11. 2020 a pan Steiger avizoval zájem na zvýšení ceny pronájmu ze 
stávajících 27 000,- Kč na 33 000,- Kč a to jak z důvodu inflace, tak i 
z důvodu pohybu ceny nemovitostí v dané oblasti. Výše zálohy na služby 
by měla zůstat v dosavadní výši tj. 6 000,- Kč. Jiří Strejček nedoporučuje 
stěhování do jiných prostor, stávající prostory jsou dostatečně prostorné, 
reprezentativní a dobře dostupné. Jedinou komplikací je složité parkování. 
Martin Pecka navrhl možnost přemístit sekretariát do prostor závodiště ve 
Velké Chuchli, kde se plánuje vytvoření jezdeckého hubu. V současnosti 
se připravuje rekonstrukce prostor. Po skončení rekonstrukce by prostory 
v Chuchli měl využívat Jockey Club. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.8 Parkovací místo Hošťálkova 

Usnesení 
č.10.8/12/20 

Jiří Strejček požádal členy VV o souhlas k jednání s panem Steigerem 
kvůli přidělení parkovacího místa. Parkovací místo je potřeba především 
při zajištění nakládání a vykládání materiálu, ať už se jedná o zásobování 
(voda, kancelářské potřeby, materiál na zajištění jednání na Strahově, FEI 
pasy, medaile a poháry, repre oblečení, apod.). Odhadovaná cena 
měsíčního pronájmu je 2500,- Kč až 3000,- Kč. VV zmocnil Jiřího Strejčka 
k jednání s panem Steigrem s požadavkem, aby cena parkovacího místa 
již byla zahrnuta do plánovaného navýšení nájmu od 1. 12. 2020.  

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.9 Školení PO a BOZP 

Usnesení 
č.10.9/12/20 

Jiří Strejček uvedl, že chybějící předpisy a metodiku PO a BOZP se 
pokouší doplnit ve spolupráci s panem Vocáskem z firmy Prometheus tak, 
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aby ČJF dostála všem zákonným povinnostem. V dohledné době tak bude 
naplánováno školení PO a BOZP pro zaměstnance sekretariátu a oblastní 
sekretáře. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.10. Reprezentační oblečení 

Usnesení 
č.10.10/12/20 

Jiří Strejček se dotázal na situaci kolem výroby reprezentačního oblečení. 
Jan Štván s Helenou Šlapanskou provedli inventuru jak aktuální kolekce, 
tak i starší verze reprezentačního oblečení. Dotaz na počty požadovaných 
kusů oblečení by měl směřovat na jednotlivé komise disciplín. Nicméně 
požadavky jednotlivých disciplín se značně liší a rozhodně je nelze 
uspokojit v takové míře, jak jsou vzneseny. V rozpočtu je na reprezentační 
oblečení vyčleněna částka 400 000,- Kč. To bude stačit tak na výrobu 
kšiltovky, trička a bundy. Martin Pecka sdělil, že jedná s italským výrobcem 
oblečení. Olga Plachá navrhuje oslovit s poptávku Litex, Bondáka, Kamíra, 
Equiservis, Decathlon. Vhodnější by bylo poptat jednotlivé typy oblečení 
jednotlivě i mimo sféru výrobců oblečení pro jezdectví. 

Hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

12.1 Kategorie Malý sportovní kůň – Severočeská oblast (příloha 12.1.1) 

Usnesení 
č.12.1/12/20 

Martin Blažek připraví odpověď na zaslaný dotaz. 
 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

12.2 SCM semináře a koronavirus COVID-19 

Usnesení 
č.12.1/12/20 

V průběhu jednání členové VV ČJF průběžně monitorovali aktuální vývoj 
situace a aktuální stanovisko odvolat SCM semináře uveřejnili na webu 
ČJF. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

 
Zapsal: Jiří Strejček 


