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Zápis z jednání  
Výkonného výboru ČJF 

č. 13/2020 

Den konání 14. 4. 2020 

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

Čas  od: 9:30 do: 14:30  

 

Přítomnost členů VV Martin Blažek (MB) Telefonicky 

Martin Pecka (MP) Omluven 

Ing. Olga Plachá (OP) Přítomna 

Bohumil Rejnek (BR) Telefonicky 

Jiří Skřivan (JS) Telefonicky 

Ing. Klára Šalková (KŠ) Telefonicky 

Bc. Ludmila Šedá (LŠ) Telefonicky 

Přítomnost hostů   

Přítomnost dalších osob  Antonín Terber (AT) Omluven 

Mgr. Ondřej Novák (ON) Telefonicky do 11:00 

Jiří Strejček (GS) Přítomen 

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1) 

2. Schválení zápisu z 12. jednání VV (příloha 2.1.1)  

3. 
3.1 
3.2 

Prezidentka 
Kauza Andrea Halíková (příloha 3.1.1, 3.1.2) 
Pověření generálního sekretáře komunikací za ČJF 

4. 
4.1 

Vzdělávání 
Informace o postupu přípravy e-learningu (příloha 4.1.1) 

5. 
5.1 
5.2 
5.3 

Ekonomika, IT 
Příkazní smlouva Šveňková (příloha 5.1.1) 
Mzdová problematika sekretariát 
Personální obsazenost sekretariátu 

6. Sport 

7. Mezinárodní vztahy 

8. 
8.1 
8.2 

Legislativa, IT 
Náhrada programu Gallop v disciplíně vytrvalost 
Návrh na zahájení jednání s pořadateli ohledně posunu MČR konaných v 
červenci a srpnu na konec září a úprava kvalifikačních podmínek 

9. Komunikace, marketing 

10. 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 

Generální sekretář/vedoucí sekretariátu 
Archiv na Strahově (příloha 10.1.1) 
Nový oblastní sekretář Vysočina (příloha 10.2.1) 
DPP a DPČ – oblastní sekretáři od 1. 4. 2020 
II. výzva k opravě vyúčtování – dotace MHMP za rok 2018 (příloha 10.4.1) 

11. Různé 

12. 
12.1 

Zápisy Oblastí, Komisí 
Dopis VV – Změna pravidel v odměňování (příloha 12.1.1) 

 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 
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1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1) 

Usnesení č. 
1/13/20 

GS navrhl doplnit do programu bod 10.5 Opatření koronavirus. VV ČJF 
návrh i program jednání schválil. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

2. Schválení zápisu z 12. jednání VV (příloha 2.1.1) 

Usnesení č. 
2/13/20 

JS navrhl vytvořit na závěr zápisu z jednání VV ČJF tabulku s přehledem 
úkolů, v níž bude uvedeno kdo dostal jaký úkol, termín, do kdy jej má splnit, 
zda je splněn a dodatečný termín pro splnění úkolu. GS zpracuje tabulku 
úkolů a jejich plnění a je odpovědný, že rozhodnutí VV ČJF budou uváděna 
v platnost. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

3.1 Kauza Andrea Halíková (příloha 3.1.1, 3.1.2) 

Usnesení 
č.3.1/13/20 

OP informuje o krocích GS, který kontaktoval Andreu Halíkovou a jejího 
právního zástupce a zástupkyni ADV ČR. GS bude rovněž kontaktovat 
právní kancelář s žádostí o spolupráci, nyní čeká na předjednání ON. JS 
upozornil, že v dodaných materiálech není Odvolání ADV ČR 
s odůvodněním. GS doplní do složky s materiály kauzy Andrey Halíkové 
také Odvolání ADV ČR proti Rozhodnutí DiK-4/2019. ON poskytl informace 
o odvolání ADV ČR a doporučil další postup VV ČJF. Nařízení 
mimořádného jednání VV ČJF 4. 5. 2020 v 10:00 za účelem projednání 
odvolání ADV ČR. GS termín jednání předjedná s oběma stranami. Diskuze 
nad úpravou stanov ve smyslu posunu jednání na Rozhodčí výbor ČOV 
alespoň u olympijských disciplín.  

hlasování Pro: 6 Proti:0 Zdržel se:0 

3.2 Pověření generálního sekretáře komunikací za ČJF 

Usnesení 
č.3.2/13/20 

VV ČJF pověřuje generálního sekretáře Jiřího Strejčka realizací externí 
komunikací za ČJF zejména s odbornými a všeobecnými médii. Při 
zpracování tiskové zprávy musí GS odborné stanovisko konzultovat 
s prezidentkou ČJF a/nebo příslušnými členy VV ČJF podle jejich gesce. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

4.1 Informace o postupu přípravy e-learningu (příloha 4.1.1) 

Usnesení 
č.4.1/13/20 

KŠ informovala o potřebě e-learningů podle vzoru FEI e-learningů. 
Spolupracuje s MB a s Michaelou Jakešovou, která připravuje prezentace 
na změny pravidel. On-line doškolování – refreshingy. Diskuze nad 
systémem přípravy materiálů na školení. VV ČJF pověřuje MB a KŠ 
vytvořením prostředí pro produkci školení.  

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se: 0 

5.1 Příkazní smlouva Šveňková (příloha 5.1.1) 

Usnesení 
č.5.1/13/20 

LŠ sdělila, že se k jejím rukám dostala faktura Markéty Šveňkové za 1-
2/2020 dle příkazní smlouvy a navrhuje příkazní smlouvu vypovědět, neboť 
činnosti v ní uvedené by měly být v gesci GS. OP podala informace o práci 
Markéty Šveňkové, která komunikovala s FEI, a ve spolupráci s MP se 
podílela na komunikaci ČJF. GS předal členům VV ČJF informace od 
nepřítomného MP o práci Markéty Šveňkové a o rozhovoru s MŠ. LŠ 
upozornila na neřízení práce Markéty Šveňkové ze strany GS a/nebo členů 
VV ČJF. OP sdělila informace o využití Markéty Šveňkové v rámci týmu pro 
OH. LŠ navrhuje, aby GS byl členem přípravného týmu pro OH. MB 
souhlasí s ukončením příliš obecně formulované příkazní smlouvy s MŠ a 
další spolupráci podchytit jinou smlouvou na konkrétní činnosti. VV ČJF 
pověřuje GS, aby vypověděl příkazní smlouvu s Markétou Šveňkovou, 
neboť GS tyto činnosti od 1. 4. 2020 zastává. BR nabízí pomoc GS 
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uvedením na FEI a předáním kontaktů. S FEI bude komunikovat GS v kopii 
na BR, OP případně toho, koho se to bude daná věc týkat. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

5.2 Mzdová problematika sekretariát 

Usnesení 
č.5.2/13/20 

VV ČJF pověřuje GS, aby podal žádost do programu Antivirus pro náhradu 
mzdových prostředků u zaměstnanců, kteří pro překážky na straně zaměstnavatele 
z důvodu poklesu poptávky po službách nemohli vykonávat práci . Na základě 
předložené Vnitřní směrnice (Opatření koronavirus bod 10.5), se stanovuje výše 
náhrad ve výši 80% průměrné mzdy. 

JS se dotázal na odměnu pro Pavlínu Duškovou za její práci pro sportovní 
komise. GS sdělil, že tato odměna od listopadu zatím nebyla dořešena a že 
ve spolupráci s LŠ připraví smlouvu, která tuto odměnu bude řešit. LŠ 
požaduje zvlášť uzavřít DPČ na práci pro sportovní komise a koordinátora 
JIS mimo rámec práce oblastního sekretáře. LŠ s GS a s Michaelou 
Kvapilovou připraví DPČ pro Pavlínu Duškovou a Zuzanu Zvěřinovou. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

5.3 Personální obsazenost sekretariátu 

Usnesení 
č.5.3/13/20 

LŠ požaduje vypracování materiálu, který bude obsahovat, kdo za co na sekretariátu 
odpovídá. Tyto materiály požadoval vypracovat VV již dříve ale dosud se tak nestalo. 
Kontrolou bylo zjištěno, že bylo Eventing Team z.s. v prosinci 2019 vyplaceno 
neoprávněně a bez podkladů zaměstnancem sekretariátu Kč 50000,-. Do dnešního 
dne uvedená částka nebyla vrácena, i když pracovník sekretariátu na toto byl 
upozorněn. Jedná se o hrubé porušení  pracovních povinností. GS zajistí sestavení 
vytýkacího dopis dle zákoníku práce § 52 písm. g) a předání zaměstnanci. LŠ 
poskytne GS podklady pro sestavení vytýkacího dopisu. O nevrácenou částku 
50000,- bude pro Eventig Team z.s. krácen doplatek za získání kvalifikačního místa 
na OH. 
VV ukládá GS, aby do 30. 4. 2020 zpracoval organizační schéma sekretariátu včetně 
odpovědností jednotlivých pracovníků a náplně jejich práce. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

6. Sport 

Usnesení 
č.6/13/20 

 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

7. Mezinárodní vztahy 

Usnesení 
č.7/13/20 

 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

8.1 Náhrada programu Gallop v disciplíně vytrvalost 

Usnesení 
č.8.1/13/20 

AT zprostředkoval telekonferenci MB s panem Kowalskim, který napsal 
obdobu našeho Gallopu pro disciplínu vytrvalost. Program MB zaujal, pro 
vytrvalost si jeho používání dovede představit. Nákup je podmíněn 
jednorázovou platbou ve výši 10 000,- EUR. Licenční podmínky jsou 
podobné jako u Gallopu, měli bychom licenci pro ČR, nepatřil by nám ale 
zdrojový kód. Program lze napojit na JIS, takže by uměl odesílat výsledky 
do JIS, odesílat výsledky MZ na FEI. Podpora pro první rok používání 
programu je zahrnuta v pořizovací ceně, pro 2. rok a všechny další by 
poplatek za servisní podporu činil 20% pořizovací ceny, tj. 2 000,- EUR/rok. 
V ceně je překlad do angličtiny a pomoc s překladem do češtiny. Program 
má FEI certifikaci. BR navrhuje kontaktovat FEI ohledně žádosti 
s doporučením vhodného SW. MB ho vyzval, ať tak učiní. JS doporučuje. 
KŠ přijde částka významná, na to že se jedná o SW jen pro vytrvalost a u 
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nás není ani tolik jezdců a závodů. Stejně jako BR navrhuje kontaktovat 
FEI. LŠ souhlasí, že potřebujeme náhradu za Gallop, jak je řešená 
technická podpora a upgrade na novější verze. BR do konce dubna zjistí 
EEF a FEI doporučení na SW řešení nejen pro vytrvalost, ale pro všechny 
disciplíny. MB připomíná, že ten SW musí umět komunikovat s JIS, 
abychom ho mohli používat. MB vyrozumí pana Kowalskiho, že VV ČJF 
jeho nabídku probral a zvažuje. Termín realizace: letos příprava, poslední 
závod letos by byl zkušební, rok 2021 by mohl být v ostrém provozu. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

8.2 Návrh na zahájení jednání s pořadateli ohledně posunu MČR konaných v 
červenci a srpnu na konec září a úprava kvalifikačních podmínek 

Usnesení 
č.8.2/13/20 

MB je kontaktován s dotazy na MČR. Termín 5. 6. 2020 je nereálný, nabízí 
se přesun na srpen kvůli kvalifikacím. Podle JS by problém neměl být u 
dalších disciplín, ani kdyby se začalo jezdit až od června. Nedoporučuje 
však přesun termínů, aby nenastal zmatek v kalendáři. BR upozorňuje, že 
dříve než ve 2. pol. září se normální život nespustí, že doba karantény u 
viru, který mutuje, bývá 3 měsíce. OP se domnívá, že jezdecký sport bez 
diváků by se mohl rozjet během června. JS vyzývá ke zdrženlivosti a 
navrhuje zůstat směrem k organizátorům zatím bez vyjádření, protože 
nemáme relevantní informace. KŠ navrhuje povolit změnu termínu tam, kde 
o to organizátor zažádá. Podle LŠ se konání MČR řádných termínech 
stihnout nedá, a to kvůli kvalifikacím. Navrhuje oslovit komise kvůli úpravě 
kvalifikačních STP. LŠ upozorňuje, že do ČR nepustí zahraniční stavitele a 
rozhodčí. Podle LŠ nejpozději do 30. 4. 2020 musí organizátoři vědět, co 
s termíny MČR. JS nesouhlasí a navrhuje se do 30.4. se nevyjadřovat.  
MP měl připravit smlouvy na MČR. GS prověří, zda v materiálech od MP 
jsou nějaké smlouvy na MČR. 
JS navrhuje, aby GS napsal tiskovou zprávu, že ČJF plánuje směrem 
k MČR ve všech disciplínách, pokud se od 1. 6. sport otevře sportování na 
národní úrovní, pak k přesunům termínů  MČR nedojde, došlo by jen 
k úpravě STP sportovně technických podmínek případně jen kvalifikací dle 
návrhů sportovních komisí. Text tiskové zprávy je třeba odsouhlasit s OP. 
MB požaduje, aby VV ČJF dal paní Žežulkové mandát zrušit MČR 
v Budislavicích a přesunout je do Chlumce nad Cidlinou. 
GS má oficiálně oslovit Budislavice ve vytrvalosti, zda požadují pořádání 
MČR v jiném termínu či zda se ho zříkají. Pak lze přesunutí MČR do 
Chlumce nad Cidlinou schválit per rollam.  

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

9. Komunikace, marketing 

Usnesení 
č.9/13/20 

 
 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.1 Archiv na Strahově (příloha 10.1.1) 

Usnesení 
č.10.1/13/20 

GS informoval, že stav archivu ČJF na Strahově byl neúnosný a proto na 
jeho příkaz zaměstnanci sekretariátu zahájili třídění dokumentů a věcí viz 
seznam v příloze 10.1.1. GS žádá po členech VV ČJF vyjádření, které 
dokumenty či věci ze seznamu ponechat a které zlikvidovat. 
GS taktéž informoval, že prostor strahovského archivu ČJF využívá 
neoprávněně, kdy její právo na využívání zaniklo s koncem nájemní 
smlouvy a přestěhováním sekretariátu do prostor v Hošťálkově ulici. GS se 
dotázal na záměr VV ČJF na další využití prostor archivu. Jsou dvě 
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možnosti: Buď legalizovat využívání prostor archivu nájemní smlouvou 
s FAČR (odhadované náklady cca 2000,- Kč měsíčně včetně služeb, avšak 
pravděpodobně s povinností uhradit dlužné nájemné za cca 28 měsíců) 
nebo prostory vyklidit a opustit. GS na dotaz sděluje, že prostory 
v Hošťálkově umožňují přesun ČÁSTI vybavení a dokumentů ze 
strahovského archivu, nikoli však přesun všeho, co je nyní v archivu. JS 
navrhuje prostor archivu vyklidit a opustit.  
JS připomíná, že Cyril Neumann se zabývá historií jezdectví. Jinak se 
neumí vyjádřit. MB byl již dříve osloven s žádostí o poskytnutí historických 
materiálů z oblasti jezdectví. Také navrhuje oslovit Cyrila Neumanna. JS 
navrhuje poslat seznam Cyrilovi Neumannovi kromě ekonomiky. Hipologii 
se podle BR věnuje dr. Eva Sobotková v Brně a dále Lenka Gothardová, té 
to pošle seznam MB. 
Členové VV ČJF se vyjádří GS do 21. 4. 2020, které dokumenty a věci ze 
seznamu si přejí ponechat a které je možné odvézt do sběrného dvora. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.2 Nový oblastní sekretář Vysočina (příloha 10.2.1) 

Usnesení 
č.10.2/13/20 

GS informoval o změně sekretáře pro oblast Vysočina. Martinu Váňovou, 
která ukončila spolupráci s ČJF k 31. 3. 2020 nahradila od 1. 4. 2020 Eva 
Šnýdrová. GS připraví tiskovou zprávu na web ČJF o změně OS Vysočina 
včetně poděkování Martině Váňové za její dosavadní práci. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.3 DPP a DPČ – oblastní sekretáři od 1. 4. 2020 

Usnesení 
č.10.3/13/20 

GS informoval, že dosavadní smlouvy o spolupráci s oblastními sekretáři 
(4x pracovní smlouva, 8x dohoda o provedení práce), které byly platné do 
31. 3. 2020, byly ve spolupráci s LŠ od 1. 4. nahrazeny takto: 1x pracovní 
smlouva, která je uzavřena na dobu neurčitou, 4x DPČ a 7x DPP. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.4 II. výzva k opravě vyúčtování – dotace MHMP za rok 2018 (příloha 10.4.1) 

Usnesení 
č.10.4/13/20 

GS informoval, že do datové schránky přišla II. Výzva k opravě vyúčtování 
přijaté dotace v rámci projektu Podpora přípravy pražských mladých jezdců 
na jezdecké soutěže ČJF. LŠ vyzývá GS k obeslání výzvy dotčeným 
klubům, ať předloží opravené dokumenty k vytýkaným závadám. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

10.5 GS – Opatření koronavirus 

Usnesení 
č.10.5/13/20 

GS předložil VV ČJF Vnitřním směrnici ČJF v souvislosti s nouzovým stavem viz 
příloha 10.5.1., který umožňuje ČJF jako zaměstnavateli v důsledku poklesu 
poptávky po jeho službách vyplácet zaměstnancům z důvodu překážek na straně 
zaměstnavatele náhrady ve výši 80% průměrné mzdy. VV ČJF tento Vnitřní směrnici 
schvaluje s účinností od 1. 4. 2020 a pověřuje GS, aby s ním seznámil zaměstnance 
a k předání fy Hako pro zpracování mezd. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

11.1 Různé -  

Usnesení 
č.11.1/13/20 

JS dal podnět k úvaze, zda současná nouzová situace neukazuje směr do 
budoucna ve smyslu většího důrazu na práci sekretariátu z domova a 
nepotřebě rozsáhlých kancelářských prostor. Za vzor dává jezdecký svaz 
ve Švýcarsku. Uměl by si představit redukci prostor sekretariátu na 1-2 
kanceláře, které by využíval GS a 2 zaměstnanci, kteří by se v kanceláři 
střídali, jinak by pracovali z domova. MB si dokáže představit určitou 
redukci prostor, se svými spolupracovníky také většinou jedná distančně, 
ale upozorňuje na sociální aspekt – ne každému práce z domova vyhovuje, 
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mnohdy je potřeba rychlé interakce s kolegy. LŠ upozorňuje, že je třeba mít 
zázemí pro rozsáhlou ekonomickou agendu, která musí být po ruce a 
případné kontroly z NKÚ, FÚ, MŠMT a dalších institucí musí být také kam 
posadit, zajisti jim pracovní prostor. GS upozornil na potřebu rychlé 
komunikace se zaměstnanci a sociální vazby, určitého dohledu a potřebu 
prostor pro jednání nejen porad sekretariátu či VV, ale také pro jednání 
jednotlivých komisí či pro jednání s obchodními partnery. Také v případě 
nárazových akcí jako je třeba příprava vyúčtování dotací, kdy vypomáhají 
externí zaměstnanci třeba při kopírování dokumentů, je třeba tyto někam 
umístit. Stávající prostory v Hošťálkově ulici právě takovou variabilitu 
umožňují. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

11.2. Různé -  

Usnesení 
č.11.2/13/20 

JS upozornil, že neobdržel protokoly o hlasování V ČJF per rollam. GS tyto 
protokoly pošle. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

11.3 Různé -  

Usnesení 
č.11.3/13/20 

JS se dotázal LŠ na aktuální ekonomickou situaci ČJF. LŠ se obává, že 
z důvodu nerealizovaných závodů nebudeme mít dostatek uznatelných 
nákladů a tedy, že se nám nepodaří vyčerpat dotace v rozsahu, v jakém 
byly plánovány. Raději by dotace přesunula na příští rok, ale s ohledem na 
změnu v agendě dotací, kdy tyto by od roku 2021 měla zajišťovat NSA 
namísto MŠMT, to nevidí jako příliš reálnou možnost. 
Diskuze nad žádostí o investiční dotaci z MŠMT ohledně vhodného 
vybavení, které by z ní mělo být pořízeno. GS má podat žádost o dotaci na 
pořízení vybavení dle seznamu připraveného JS s výjimkou vysílaček 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

12.1 Dopis VV – Změna pravidel v odměňování (příloha 12.1.1) 

Usnesení 
č.12.1/13/20 

Radovan Šalek navrhl odložit změnu o náhradách rozhodčím o rok později 
a pomoci tak financování závodů. VV ČJF návrh projednal a rozhodnutí 
ponechal na příští jednání VV ČJF podle toho, jak se bude vyvíjet situace. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

 
Zapsal: Jiří Strejček 

 

Přehled úkolů z 13. jednání VV ČJF 

bod kdo úkol termín splněno 
náhradní 

termín 

2. GS Vytvořit tabulku úkolů z jednání VV ČJF.  ihned   

3.1 GS Poslat členům VV ČJF odvolání ADV ČR ihned   

3.1 GS Předjednat se stranami termín jednání 4. 5. 
2020 v 10:00 

ihned   

3.2 GS GS pověřen realizací externí komunikace 
ČJF a přípravou tiskových zpráv 

do 
odvolání 

  

4.1 MB, 
KŠ 

Vytvořit prostředí pro produkci školení 12.5.   

Přehled úkolů z 13. jednání VV ČJF 

bod kdo úkol termín splněno 
náhradní 

termín 
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5.1 

GS Vypovědět příkazní smlouvu s M. 
Šveňkovou 

ihned   

5.1 BR Uvede GS na FEI a předá mu kontakty ihned   

5.2 GS Přihlásit se do programu MPSV Antivirus ihned   

5.2 GS, 
LŠ 

Připravit DPČ pro Pavlínu Duškovou a 
Zuzanu Zvěřinovou 

30. 4.     

5.3 LŠ Poslat GS podklady pro sestavení 
vytýkacího dopisu zaměstnanci sekretariátu 

30. 4.   

 
5.3 

GS Napsat vytýkací dopis zaměstnanci 
sekretariátu 

30. 4.   

5.3 GS Zpracovat organizační schéma sekretariátu 
včetně odpovědností jednotlivých 
zaměstnanců a náplně jejich práce 

30. 4.   

8.1 BR Kontaktovat EEF a FEI za účelem získání 
doporučení vhodného SW, který by 
nahradil Gallop 

30.4.   

8.1 MB Vyrozumět pana Kowalskiho, že VV ČJF 
jeho návrh projednal a zvažuje 

ihned   

8.2 GS Prověřit, zda jsou v materiálech o MP 
smlouvy na MČR 

ihned   

8.2 GS Napsat tiskovou zprávu o možných 
přesunech termínů MČR – konzultace s OP 

ihned   

 
8.2 

GS Oslovit Budislavice s dotazem, zda 
požadují konání MČR v jiném termínu či 
zda se organizace MČR zříkají 

ihned   

10.1 KŠ, 
LŠ, 
JS, 
MB 

Zaslat GS vyjádření k seznamu věcí a 
dokumentů z přílohy 10.1.1 s doporučením, 
které uchovat a které nikoli. 

21. 4.   

10.2 GS Připravit tiskovou zprávu o změně 
sekretáře oblasti Vysočina 

ihned   

10.4 GS Obeslat dotčené kluby s výzvou 
k předložení opravených dokladů 

30.4.   

10.5 GS Seznámit zaměstnance s Vnitřním 
předpisem ČJF v souvislosti s nouzovým 
stavem příloha 10.5.1 

ihned   

11.2 GS Poslat členům VV ČJF protokoly o 
hlasování per rollam 

ihned   

11.3 GS Podat žádost o dotaci na pořízení 
investičního majetku na MŠMT dle 
materiálu JS mimo vysílaček 

30.4.   

12.1 VV 
ČJF 

Rozhodnout o návrhu Radovana Šalka 
odložit změnu o náhradách rozhodčím o 
rok později. 

12.5.   

 


