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Zápis z jednání  
Výkonného výboru ČJF 

č. 14/2020 

Den konání 12.května 2020 

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

Čas  od: 9:30 do: 14:50  

 

Přítomnost členů VV Martin Blažek (MB) Přítomen telefonicky 

Martin Pecka (MP) Nepřítomen 

Ing. Olga Plachá (OP) Přítomna 

Bohumil Rejnek (BR) Přítomen telefonicky 

Jiří Skřivan (JS) Přítomen telefonicky 

Ing. Klára Šalková (KŠ) Přítomna telefonicky 

Bc. Ludmila Šedá (LŠ) Přítomna telefonicky 

Přítomnost hostů   

Přítomnost dalších osob  Antonín Terber (AT) Přítomen telefonicky 

Ondřej Novák (ON) Nepřítomen 

Jiří Strejček (GS) Přítomen telefonicky 

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1) 

2. Schválení zápisu a kontrola plnění úkolů z 13. jednání VV (příloha 2.1.1)  

3. Prezidentka 

4. 
4.1 

 
4.2 

Vzdělávání 
Žádost o schválení termínu a zkušební komise pro zkoušky rozhodčích 
všech disciplín (příloha 4.1.1) 
Uznání jezdeckých licencí – Vorlová, Nagórka (přílohy 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 
4.2.4, 4.2.5) 

5. Ekonomika, IT 

6. 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

Sport 
Změna STP MČR pony 2020 (příloha 6.1.1) 
Změna Národní pohár pony v drezuře 2020 (příloha 6.2.1) 
Změna termínu MČR drezura 2020 (příloha 6.3.1) 
Změna STP MČR voltiž a paravoltiž 2020 (příloha 6.4.1) 
Změna STP a termínu MČR skoky 2020 (příloha 6.5.1, 6.5.2) 
Změna MČR všestrannost 2020 (příloha 6.6.1) 

6.7 Termíny MZ 2020 

6.8 Termíny MČR 2020 

7. 
7.1 

 
7.2 
7.3 
7.4 

Mezinárodní vztahy 
Tisková zpráva FEI – Zrušení ME skoky, drezura, všestrannost pro rok 
2021 (příloha 7.1.1) 
Tisková zpráva FEI – Sportovní kalendář (příloha 7.2.1) 
FEI skoky – zadní kamaše (příloha 7.3.1) 
FEI drezura – drezurní úlohy pro děti (příloha 7.4.1) 

8. 
8.1 

Legislativa, IT  
Změna zásad KMK 2020 (příloha 8.1.1) 

8.2 Materiály na produkční prostředí 

8.3 Podnět SMO na úpravu náhrad rozhodčím 
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9. Komunikace, marketing 

10. 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 

 
10.6 

Sekretariát 
Organizace sekretariátu ČJF (příloha 10.1.1) 
Informace o videokonferenci EEF 
Dopis z Equine Sport Center Olomouc (příloha 10.3.1) 
Informace o stěhování archivu 
Informace o výsledku kontroly MŠMT na využití dotací v letech 2017 a 
2018 (přílohy 10.5.1, 10.5.2) 
Informace o žádosti o dotaci na pořízení samostatného hmotného 
majetku MŠMT 2020 

11. 
 

11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
11.6 

 
11.7 
11.8 
11.9 

11.10 
11.11 
11.12 
11.13 
11.14 

Různé 
projednáno per rollam: 
Uvolnění zákazu konání jezdeckých akcí a závodů (příloha 11.1.1) 
Povolení akcí dle OPP od 4.5.2020 (příloha 11.2.1) 
Mezinárodní závody v kalendáři FEI (příloha 11.3.1) 
Povolení ZZVJ od 1.5.2020 s omezujícími podmínkami (příloha 11.4.1) 
Refreshing přes prostředky elektronické komunikace (příloha 11.5.1) 
Zákaz závodů a vzdělávacích akcí pod hlavičkou ČJF do 30.4.2020 
(příloha 11.6.1) 
Plošné prodloužení platnosti doškolování (příloha 11.7.1) 
Zrušení CDI Brno (příloha 11.8.1) 
Rozpis CAIO Nebanice 2020 na FEI (příloha 11.9.1) 
Stanovisko ČJF k nařízení vlády z 6.4.2020 (příloha 11.10.1) 
Mzdy sekretářů (příloha 11.11.1) 
Vnitřní směrnice Stanovení odměny za činnost sekretáře oblasti 
(11.12.1) 
CSI-W Olomouc (příloha 11.13.1) 
Rada ČJF – Plošné odpuštění všech poplatků za změny ve sportovním 
kalendáří (příloha 11.14.1) 

12. 
12.1 

Zápisy Oblastí, Komisí 
Proplacení faktur SCM (příloha 12.1.1, 12.1.2,12.1.3, 12.1.4) 

12.2 Individuální požadavky reprezentantů 

12.3 Inventury KRK ČJF 

12.4 SW pro vytrvalost 

12.5 Vlastní školicí videa 

 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1) 

Usnesení č. 
1/14/20 

Byl předložen návrh na doplnění programu jednání o body 6.7, 6.8 a 8.1., 
8.2, 8.3 Hlasování: Pro:6, Proti:0, Zdržel se:0. 
VV ČJF schválil upravený program jednání. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

2. Schválení zápisu z 13. jednání VV (příloha 2.1.1) 

Usnesení č. 
2/14/20 

VV ČJF schválil zápis z 13. jednání VV ČJF. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

2.1 Kontrola úkolů z minulého jednání VV ČJF 

Usnesení č. 
2.1/14/20 

Většina úkolů byla splněna. Zbývá splnit tyto úkoly v náhradních 
termínech: 
GS - Připravit DPČ pro Pavlínu Duškovou a Zuzanu Zvěřinovou (20.5.) 
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LŠ – Poslat GS podklady pro sestavení vytýkacího dopisu 
zaměstnankyni sekretariátu (15.5.) 
GS – Napsat zaměstnankyni sekretariátu vytýkací dopis (15.5.) 
BR – kontaktovat EEF a FEI za účelem doporučení vhodného SW pro 
vyhodnocování výsledků vytrvalosti. Posláno, čeká se na vyjádření (9.6.) 
VV ČJF -  Rozhodnout o návrhu Radovana Šalka odložit změnu platnosti 
o náhradách rozhodčím o rok později (12.5.) 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

3. Prezidentka 

Usnesení 
č.3/14/20 

OP důrazně připomíná včasné zasílání podkladů pro jednání VV ČJF, 
bez něhož se nelze s materiály včas seznámit a připravit se náležitě na 
jednání VV ČJF. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

4.1 Žádost o schválení termínu a zkušební komise pro zkoušky rozhodčích 
všech disciplín (příloha 4.1.1) 

Usnesení 
č.4.1/14/20 

KŠ informuje, že členové ČJF, kteří nestihli či nezvládli zkoušky 
rozhodčích, mají možnost složit zkoušky v termínu 28. 5. od 10:00 na 
Strahově. Zkušební komise zůstává beze změn. Je třeba vyrozumět o 
této možnosti oblasti, což učiní GS. Přihlášení ke zkouškám bude 
probíhat přes JIS. MB upozorňuje, že bude třeba doložit praxi a dle 
třídních knih doložit správné absolvování kurzu. KŠ navrhuje zrušit 
podmínku 6 a více účastníků, počet účastníků je bez limitu. MB: Poplatek 
ČJF za zkoušku je 500,- Kč. Diskuze nad výší poplatku. MB zadá 
informaci o zkoušce do JISu. KŠ připraví zprávu, kterou GS rozešle na 
oblasti. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

4.2 Uznání jezdeckých licencí – Vorlová, Nagórka (přílohy 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 
4.2.4, 4.2.5) 

Usnesení 
č.4.2/14/20 

KŠ sděluje, že ČJF oslovili dva jezdci, Daniela Vorlová (SVK) a Kevin 
Nagórka (POL), kteří mají zaplacené členství ve svých federacích a 
složené licence. Nyní žádají o českou licenci, chtějí závodit pod českým 
subjektem. MB se ptá, zda mají dočasný či trvalý pobyt v ČR? Bez 
doložení potvrzení o trvalém či přechodném pobytu na území ČR nelze 
jejich žádosti schválit. Museli by dále závodit jako cizinci. KŠ prověří 
dočasný či trvalý pobyt obou jezdců. Uznání licencí pro oba jezdce bylo 
odloženo. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

5. Ekonomika 

Usnesení 
č.5/14/20 

 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

6.1 Změna STP MČR pony 2020 (příloha 6.1.1) 

Usnesení 
č.6.1/14/20 

JS obeslal předsedy disciplín, kteří poslali návrhy na změny STP, v 
přiloženém materiálu jsou změny označeny červeně (příloha 6.1.1). VV 
ČJF schvaluje předložený materiál. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

6.2 Změna Národní pohár pony v drezuře 2020 (příloha 6.2.1) 

Usnesení 
č.6.2/14/20 

JS sděluje, že materiál byl zpracován už začátkem roku, jsou v něm 
provedeny změny, které byly vyjednány s komisí disciplíny. VV ČJF 
schvaluje změny v Národním poháru v pony drezuře 2020. 
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hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

6.3 Změna termínu MČR drezura 2020 (příloha 6.3.1) 

Usnesení 
č.6.3/14/20 

JS předložený návrh byl zpracován do 30. 4., JS navrhuje vrátit jej 
drezurní komisi k dopracování. MB informuje, že jediný možný posun 
termínu pro nový termín MČR v drezuře pořádaném v ESC Olomouc je 
9. - 13. 9. 2020. OP požaduje oficiální vyjádření pořadatele, bez něhož 
nelze rozhodnout o změně termínu. Žádost pořadatele byla v průběhu 
jednání VV ČJF dodatečně předložena, VV ČJF schválil pořádání MČR 
v drezuře v termínu 9. - 13. 9. 2020, místo konání ESC Olomouc. VV 
ČJF schvaluje rovněž STP MČR drezura. Hlasování: Pro: 6, Proti:0, 
Zdržel se:0 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

6.4 Změna STP MČR voltiž a paravoltiž 2020 (příloha 6.4.1) 

Usnesení 
č.6.4/14/20 

Na základě podkladu v příloze upraví MB podmínky a předloží ke 
schválení metodou per rollam.  
Paravoltiž a voltiž – souhlas se změnou STP. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

6.5 Změna STP a termínu MČR skoky 2020 (příloha 6.5.1, 6.5.2) 

Usnesení 
č.6.5/14/20 

Pořadatel požaduje změnu termínu MČR v Martinicích na 1. - 4. 10. 
2020. MB a LŠ navrhují uspořádání MČR v září. Diskuze nad snížením 
kvalifikace pro MČR. OP vidí termín MČR v říjnu jako příliš pozdní. Podle 
JS pro MČR juniorů platí termín 6. - 9. 8. ve Velké Chuchli, jak byly 
předloženy podklady včetně STP. Diskuze o kvalifikačních podmínkách. 
Schvaluje se změna STP strana 4-6 děti, junioři. VV ČJF schvaluje 
konání MČR skoky jednotlivci, U25 v Martinicích v termínu 1. - 4. 10. 
2020. 

hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel se:1 

6.6 Změna MČR všestrannost 2020 (příloha 6.6.1) 

Usnesení 
č.6.6/14/20 

JS předkládá poslední verzi od komise všestrannosti. Zůstávají 
naplánované STP (2 výsledky) včetně MČR 2019. STP jsou nezměněny, 
start na MČR 2019 by se počítal jako jeden ze dvou kvalifikačních 
výsledků. MB upozorňuje, že pro přechod v kategoriích je tato podmínka 
k ničemu, protože se jim výsledek z MČR 2019 nezapočítá. Pro nováčky 
pak bude těžší se kvalifikovat. Ve všech kategoriích ve všestrannosti 
zůstávají STP beze změny, jen se jako kvalifikační výsledek může 
počítat i výsledek dosažený na MČR 2019. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

6.7 Termíny mezinárodních závodů 

Usnesení 
č.6.7/14/20 

JS předkládá návrh: 
CVI3* Frenštát pod Radhoštěm 25. - 28. 6. 2020 
CAI3* Nebanice 2. – 5. 7. 2020 
CEI2* Chlumec nad Cidlinou 7. – 8. 8. 2020 
CSI3* Olomouc 26. - 30. 8. 2020 
CSIO Zduchovice 2. - 6. 9. 2020 
CDI Brno Panská Lícha 4. – 6. 9. 2020 
CAI3* Písečné nad Dyjí 24. – 27. 9. 2020 
CCI3* Borová 8. – 13. 9. 2020 
CS5* Praha 19. – 22. 11. 2020 
MB připomíná, že žádost o změny lze projednat na základě oficiální 
žádosti pořadatele, která je k dispozici na webu ČJF. 
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VV ČJF schvaluje navržené termíny MZ 2020. Smluvní podmínky 
s organizátory (OP + GS) a rozpis soutěží budou řešeny následně. 

hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

6.8 Termíny MČR 

Usnesení 
č.6.8/14/20 

MČR ve všestrannosti 31.7.-1.8. MČR pony děti, ml. junioři, st. junioři. 
11.-13.9. MZ CIC + MČR U25, senioři. LŠ upozorňuje, že v rozpočtu jsou 
finance jen na jeden termín MČR, nelze financovat MČR ve dvou 
termínech. Pokud dojde ke kolizi termínů MČR a CIC – účastníci 
nebudou platit poplatek za MZ a účast na MČR. LŠ se obává, že MZ se 
pak nebude nikdo účastnit. OP upozorňuje, že je potřeba dořešit smlouvy 
o pořádání MČR s pořadateli. 
VV ČJF schvaluje změnu konání a termínu MČR ve vytrvalosti, které se 
uskuteční v termínu 7. - 8. 8. 2020 v Chlumci nad Cidlinou. Hlasování: 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0. 
Termíny a místa konání MČR 2020: 
30. 7. – 2. 8. 2020 Všestrannost – Borová 
6. – 9. 8. 2020 Skoky D/J - Praha – Velká Chuchle 
7. – 8. 8. 2020 Vytrvalost – Chlumec nad Cidlinou 
19. – 23. 8. 2020 Pony (D+S) – Zduchovice 
5. – 6. 9. 2020 Reining – Kozlovice 
10. – 13. 9. 2020 Spřežení – Kladruby nad Labem 
9. – 13. 9. 2020 Drezura – Olomouc 
18. – 20. 9. 2020 Voltiž – Tlumačov 
1. – 4. 10. 2020 Skoky Sen/U25 – Martinice 
3. – 4. 10. 2020 Paravoltiž - Praha 

Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

7.1 Tisková zpráva FEI – Zrušení ME skoky, drezura pro rok 2021 (příloha 
7.1.1) 

Usnesení 
č.7.1/14/20 

BR informuje, že z důvodu termínové kolize s OH, bylo zrušeno ME ve 
skocích, drezuře a všestranosti 2021. V Budapešti se budou pořádat jen 
závody spřežení a voltiž. FEI nebude vypisovat nová výběrová řízení, 
protože vždy bude docházet k termínovým kolizím s OH. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

7.2 Tisková zpráva FEI – Sportovní kalendář (příloha 7.2.1) 

Usnesení 
č.7.2/14/20 

Překlad informací z jednání představenstva FEI. U disciplín nebude 
aplikován článek proti kolizi termínů. Nejpozději je třeba podat žádost o 
konání závodu alespoň 4 týdny, u drezury alespoň 8 týdnů předem.  

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

7.3 FEI skoky – zadní kamaše (příloha 7.3.1) 

Usnesení 
č.7.3/14/20 

Od 1.1.2021 bude v platnosti pravidlo pro zadní kamaše na všech 
skokových závodech konaných pod FEI. BR požaduje zavést toto 
pravidlo i na našich závodech. Diskuze o zavedení pravidla, jehož 
dodržování bude obtížné kontrolovat, pokud nebudeme na závodech mít 
oficiály, kteří budou proškoleni ve stewardingu. VV ČJF vzal na vědomí. 
V roce 2021, 2022 se zřejmě ČJF pokusí zavést i do národních pravidel. 
MB navrhuje zařadit do ZZVJ, do školení rozhodčích, zavedení 
dopravidel od 1.1.2021 bude obtížné. BR dá na vědomí odborným 
komisím toto pravidlo, aby vznikla diskuze nad uplatněním tohoto 
pravidla.  
Usnesení dle přílohy. 

hlasování Pro:5 Proti:1 Zdržel se:0 
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7.4 FEI drezura – drezurní úlohy pro děti (příloha 7.4.1) 

Usnesení 
č.7.4/14/20 

BR informuje, že přišly informace o aktualizaci drezurních pravidel pro 
děti a dětské úlohy. BR zašle drezurní komisi, aby změny byly uvedeny 
v život. Známka kvality se neuplatňuje. VV ČJF bere na vědomí.  

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

8.1 Změna zásad KMK 2020 (příloha 8.1.1) 

Usnesení 
č.8.1/14/20 

Jde jen o změny termínů. VV ČJF bere na vědomí a se změnou zásad 
KMK 2020 souhlasí. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

8.2 Materiály na produkční prostředí e-learningu 

Usnesení 
č.8.2/14/20 

Nabídka na produkční prostředí e-learning v e-mailu z 12. 5. v 10:39 od 
MB. V ceně není napojení na JIS. Bude třeba nějaké implementace pro 
zaznamenání výsledků do JIS, což se dá dodělat později. Nyní jde 
hlavně o zajištění instalace. LŠ se dotazuje, kde bude umístěn hosting, 
zda se nedá spojit s některým ze stávajících hostingů. Podle MB se 
žádný ze stávajících hostingů využít nedá. Platí se za systémové 
prostředky, bez nich se to nedá připojit. U JISu by to byla dražší varianta, 
u Zoner Cloud by to bylo levnější.  
Usnesení: VV ČJF schvaluje instalaci e-learning program Unifor v částce 
7139,- Kč a zároveň schvaluje pořízení hostingu v částce 1600,- Kč bez 
DPH měsíčně. 

hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

8.3 Podnět SMO na úpravu náhrad rozhodčím 

Usnesení 
č.8.3/14/20 

Návrh SMO odložit změnu náhrad rozhodčím o rok později a pomoci tak 
financování závodů VV ČJF nepřijal. 

hlasování: Pro:0 Proti:4 Zdržel se:2 

9. Komunikace a marketing 

Usnesení 
č.9/14/20 

 
 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.1 Organizace sekretariátu ČJF (příloha 10.1.1) 

Usnesení 
č.10.1/14/20 

GS představil materiál Organizace sekretariátu ČJF 2020, popsal 
současnou situaci, upozornil na slabá místa v organizaci a předložil 
návrh opatření, jak je odstranit. Navrhl novou podobu struktury 
sekretariátu včetně výběrových řízení na pozice legislativního pracovníka 
a pracovníka pro oblast marketingu, komunikace a eventů. Informace o 
motivaci zaměstnanců a benefitech. Diskuze nad předloženým 
materiálem. OP vyjadřuje podporu úsilí o změny v organizaci 
sekretariátu, bude chtít s GS materiál projednat na osobním setkání. 
Navrhuje do materiálu doplnit náplň práce generálního sekretáře. LŠ 
připomíná, že OPP by měl řešit člověk se zodpovědností za oblasti. Dále 
je třeba nově nastavit oběh dokladů, přístup na faktury@cjf.cz. Dále LŠ 
navrhuje začlenit do struktury sekretariátu Pavlínu Duškovou, která je 
koordinátorkou komisí. MB k přenosu faktur do Varia uvádí, že je to pro 
OLC nyní priorita. MB bude řešit s LŠ kontakt na Vario. MB chybí na 
sekretariátu pracovník, který by mu připravoval a dokončoval dokumenty. 
Spíše než čekat na nového pracovníka, který by vzešel z výběrového 
řízení, dal by přednost spolupráci s některou ze stávajících 
zaměstnankyň. LŠ navrhuje v legislativních záležitostech nárazově 
spolupracovat s externím spolupracovníkem a doporučuje Hanu 
Gutovou. JS vyjádřil nesouhlas s navrhovanou úpravou mezd a 

mailto:faktury@cjf.cz
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doporučuje využití externích spolupracovníků. BR postrádá posílení 
oddělení sportu. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.2 Informace o videokonferenci EEF 

Usnesení 
č.10.2/14/20 

GS informoval o videokonferenci EEF, které se zúčastnil 8. 5. 2020 jako 
zástupce ČJF. Konferenci předsedal prezident EEF Theo Ploegmakers, 
dále se účastnil 1. viceprezident EEF Armagan Özgörkey, generální 
sekretář EEF Carina Mayer, prezidentka slovinské jezdecké federace a 
generální sekretáři z POL, HUN a AUT. Smyslem videokonference bylo, 
aby si vrcholní představitelé EEF udělali představu o situaci 
v jednotlivých státech, ať už ekonomické či sportovní a především o vlivu 
opatření pro zamezení šíření koronaviru a jejich dopady pro jezdecký 
sport a ekonomiku jednotlivých jezdeckých federací. Informace o 
volebním shromáždění EEF v říjnu 2020 ve Vídni. Informace o zrušení 
ME 2021 v Maďarsku v disciplínách skoky, drezura a všestrannost 
z důvodů kolize s termínem konání OH. Maďaři budou pořádat pouze 
závody ve spřežení a voltiži. Podle prezidenta EEF bude s omezením 
cestování vzrůstat význam lokálních závodů. VV ČJF vzal zprávu na 
vědomí. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.3 Dopis z Equine Sport Center Olomouc (příloha 10.3.1) 

Usnesení 
č.10.3/14/20 

Předložen dopis M. Smrčkové, ředitelky Equine Sport Centrer Olomouc, 
v němž se dožaduje potvrzení termínu závodů CSI3*. VV ČJF už dříve 
schválením termínové listiny MZ a MČR této žádosti vyhověl viz bod 6.7 
tohoto zápisu. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.4 Informace o stěhování archivu ČJF 

Usnesení 
č.10.4/14/20 

6. 5. proběhla první část stěhování archivu ČJF do prostor sekretariátu. 
Stěhování a třídění materiálů bude probíhat i v následujících týdnech. 
Zatím je přestěhováno cca 25%. VV ČJF vzal informaci na vědomí. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.5 Informace o výsledku kontroly MŠMT na využití dotací v letech 2017 a 
2018 (přílohy 10.5.1, 10.5.2) 

Usnesení 
č.10.5/14/20 

ČJF obdržela výsledek kontroly MŠMT na využití dotací v letech 2017 a 
2018 (Program I – Sportovní reprezentace ČR 2017, Program II – 
Sportovně talentovaná mládež 2017 a Program III – Organizace sportu 
2018) s výsledkem, že kontrola neshledala žádné pochybení v nakládání 
s přidělenými dotačními prostředky. VV ČJF vzal výsledek kontroly 
MŠMT na vědomí. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

10.6 Informace o žádosti o dotaci na pořízení samostatného hmotného 
majetku MŠMT 2020 

Usnesení 
č.10.6/14/20 

GS informoval o podání žádosti o dotaci na pořízení samostatného 
hmotného majetku MŠMT 2020 s tím, že podle komunikace 
s pracovníkem MŠMT se zdá, že žádosti ČJF bude vyhověno. Bude 
třeba začít s přípravou výběrových řízení na pořízení požadované 
majetku dle seznamu v žádosti tj. 12 ks překážek ČJF, 12 ks vodního 
příkopu, 12 ks drezurního obdélníku, 12 ks časomíry, 1 ks čipové 
časomíry a 2 ks světelní LED tabule včetně nosiče. VV ČJF vzal 
informaci na vědomí. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 
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11.1 Per rollam: Uvolnění zákazu konání jezdeckých akcí a závodů (příloha 
11.1.1) 

Usnesení 
č.11.1/11/20 

Viz usnesení v příloze 11.1.1 

hlasování Pro:5 Proti:1 Zdržel se:0 

11.2 Per rollam: Povolení akcí dle OPP od 4.5.2020 (příloha 11.2.1) 

Usnesení 
č.11.2/14/20 

VV ČJF povoluje pořádání akcí dle schváleného dokumentu Oblastní projektová podpora 
2020 obsažených v kapitolách 
 

I. PŘÍPRAVA NA ZZVJ 
II. ZAČÍNAJÍCÍ JEZDCI DO 18-ti LET 

III. TALENTOVANÁ MLÁDEŽ NA OBLASTECH VČETNĚ JEZDCŮ NA PONY (OBLASTNÍ 
SCM/SCP) 

IV. STŘEDNĚ POKROČILÍ A ZKUŠENÍ JEZDCI 
 
Subjekt, který akci pořádá, odpovídá za dodržení všech platných vládních omezení 
v souvislosti s pandemií COVID-19 jakožto všech ostatních platných zákonů a předpisů 
souvisejících s pořádáním dané akce a je povinen organizaci a podmínky akce těmto 
nařízením přizpůsobit.  

 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

11.3 Per rollam: Mezinárodní závody v kalendáři FEI (příloha 11.3.1) 

Usnesení 
č.11.3/14/20 

VV ČJF pověřuje Janu Královou k provedení úkonů spojených s rušením mezinárodních 
závodů na FEI.  V případě rušení a přesunů  termínů  nutno  informovat VV ČJF. 
V případě uvolnění stávající situace podléhají nově navržené  termíny schválení VV ČJF. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

11.4 Per rollam: Povolení ZZVJ od 1.5.2020 s omezujícími podmínkami 
(příloha 11.4.1) 

Usnesení 
č.11.4/14/20 

Viz příloha 11.4.1 
 

hlasování Pro:4 Proti:2 Zdržel se:0 

11.5 Per rollam: Refreshing přes prostředky elektronické komunikace (příloha 
11.5.1 

Usnesení 
č.11.5/14/20 

VV ČJF schvaluje uspořádání pilotního projektu „Doškolování rozhodčích za použití 
prostředků elektronické komunikace“, školitelem všeobecných pravidel pro skoky Martin 
Blažek, školitelem pro drezuru Gabriela Valerianová. Termín bude upřesněn a zadán 
řádně do JIS. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

11.6 Per rollam: Zákaz závodů a vzdělávacích akcí pod hlavičkou ČJF do 
30.4.2020 (příloha 11.6.1) 

Usnesení 
č.11.6/14/20 

S ohledem na vývoj a současnou situaci kolem pandemie COVID-19 VV ČJF prodlužuje 
zákaz konání všech akcí pod svou hlavičkou do 30.4.2020. Všechny vzdělávací akce a 
závody v JIS budou do 30.4.2020 označeny jako zrušené. 

hlasování Pro:4 Proti:2 Zdržel se:0 

11.7 Per rollam: Plošné prodloužení platnosti doškolování (příloha 11.7.1) 

Usnesení 
č.11.7/14/20 

VV ČJF schvaluje plošné prodloužení platnosti veškerých povinných 

doškolování všech funkcionářů na všech úrovních ČJF o 12 měsíců. 

hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0 

11.8 Per rollam: Zrušení CDI Brno (příloha 11.8.1) 

Usnesení 
č.11.8/14/20 

VV ČJF pověřuje Janu Královou k provedení úkonů spojených se zrušením mezinárodních 
závodů CDI Brno – Panská lícha na FEI. 
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hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

11.9 Per rollam: Rozpis CAIO Nebanice 2020 na FEI (příloha 11.9.1) 

Usnesení 
č.11.9/14/20 

VV ČJF schvaluje rozpis CAIO Nebanice 2020 a pověřuje Janu Královou k jeho zaslání na 
FEI. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

11.10 Per rollam: Stanovisko ČJF k nařízení vlády z 6.4.2020 (příloha 11.10.1) 

Usnesení 
č.11.10/14/20 

Viz příloha 11.10.1 
 

hlasování Pro:2 Proti:1 Zdržel se:3 

11.11 Per rollam: Vnitřní směrnice Stanovení odměny za činnost sekretáře 
oblasti a příloha k vnitřní směrnici – Pracovní náplň sekretáře oblasti 
(11.11.1) 

Usnesení 
č.11.11/14/20 

VV ČJF schvaluje: 
Vnitřní směrnice stanovení odměny za činnost sekretáře oblasti 

Příloha k vnitřní směrnici – pracovní náplň sekretáře oblasti 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

11.12 Per rollam: CSI-W Olomouc (příloha 11.13.1) 

Usnesení 
č.11.12/14/20 

VV ČJF schvaluje v souladu se Všeobecnými pravidly N7/5 odeslání 

rozpisu CSI-W Olomouc 2020 na FEI. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

11.13 Per rollam: Rada ČJF – Plošné odpuštění všech poplatků za změny ve 
sportovním kalendáři (příloha 11.14.1) 

Usnesení 
č.11.13/14/20 

VV ČJF vzal na vědomí usnesení Rady ČJF o plošném odpuštění všech 
poplatků za změny ve sportovním kalendáři. 

hlasování Pro: Proti:0 Zdržel se:0 

12.1 Proplacení faktur SCM (příloha 12.1.1, 12.1.2,12.1.3, 12.1.4) 

Usnesení 
č.12.1/14/20 

VV ČJF souhlasí s úhradou vícenákladů na stravu ve výši 2042,- Kč, 
avšak odmítá uhradit neobjednané služby ve výši 6 000,- Kč. Sekretariát 
pošle vyrozumění vedoucím SCM o účtování nákladů.  
Usnesení: Z prostředků ČJF nelze hradit náklady, které si 
objednávají osoby (fyzické i právnické) při akcích SCM nad rámec 
sjednaných smluvních vztahů s provozovateli SCM.  Veškeré objednávky 
pro činnost SCM nad rámec uzavřených smluv lze uskutečnit pouze 
prostřednictvím sekretariátu ČJF nebo pověřením VV ČJF.  
 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

12.2 Individuální požadavky reprezentantů 

Usnesení 
č.12.2/14/20 

BR pověřen VV ČJF, aby kontaktoval a prověřil individuální požadavky 
reprezentantů ve věci jejich tréninků a výjezdů do zahraničí. Pokud 
potřebují nějakou pomoc či koordinaci ze strany ČJF 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

12.3 Inventury KRK 

Usnesení 
č.12.3/14/20 

LŠ se dotazuje AT jak to vypadá s inventurami z loňského roku? AT 
sděluje, že zatím neobdržel podklady. AT požádal Vladimíru 
Pospíšilovou o termíny kontrol, které však neobdržel, takže se žádné 
kontroly nemohl zúčastnit. LŠ sděluje, že potřebuje mít kontroly do konce 
května hotové kvůli účetní závěrce. AT se spojí s Vl. Pospíšilovou a 
udělají kontrolu na několika oblastech. 

hlasování: Pro: Proti: Zdržel se: 

12.4 SW pro výsledky vytrvalosti 
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Zapsal: Jiří Strejček 

Přehled úkolů z 14. jednání VV ČJF 

bod kdo úkol termín splněno náhradní 
termín 

4.1 GS Vyrozumět oblasti o možnosti složit 
zkoušky rozhodčích v termínu 28.5.2020 

15. 5.   

4.1 MB Zadat informaci o termínu zkoušek do JISu 15. 5.   

4.1 KŠ Sestavit zprávu o termínu zkoušek pro 
oblasti a předat ji k rozeslání GS 

15. 5.   

4.2 KŠ Prověřit dočasný či trvalý pobyt obou 
jezdců 

30. 5.   

6.4 MB Upravit STP MČR voltiž a paravoltiž a 
předložit ke schválení per rollam 

20. 5.   

6.7 OP, 
GS 

Připravit smlouvy na MZ 2020    

Usnesení 
č.12.4/14/20 

BR kontaktoval EEF a FEI s žádostí o doporučení vhodného SW pro 
záznam výsledků vytrvalosti, ale zatím čeká na vyrozumění. AT se obrátil 
také na FEI oddělení vytrvalosti s žádostí o doporučení certifikovaného 
SW. IT oddělení mu poslalo odkaz na stránky dodavatelů certifikovaných 
programů.  
EQUIP AB (přes webové stránky ) – bez odpovědi. 
Intisan – oslovil majitele. Program přes webovou aplikaci. Fabio Zikola 
(ITA) má program na vyhodnocování na platformě MS Acess. Je ochoten 
uvolnit jen osekanou verzi na vyhodnocení hobby. Program prodat 
nechce. Požaduje 100 – 100 EUR za vyhodnocení + dopravu z Itálie. 
Další dodavatel Harald G. nechce prodat program, ale požaduje 1700,- 
EUR za vyhodnocení + dopravu. 
ATM (FRA) nechce prodat SW, požadují 1000 – 1500,- EUR za 
vyhodnocení. Polde ATGalop není AW vhodný pro vytrvalost. AT 
uzavírá, že nabídka pana Kowalskiho představuje optimální řešení, 
jelikož nabízí k prodeji program za cenu 10 000,- EUR a 2 000,- EUR za 
podporu/rok. MB navrhuje se k nabídce pana Kowalskiho, jehož program 
považuje za sofistikované řešení, vrátit na příštím jednání VV ČJF a 
vyčkat na odpovědi, které má dostat BR z EEF a FEI. 

hlasování: Pro: Proti: Zdržel se: 

12.5 Vlastní školicí videa 

Usnesení 
č.12.5/14/20 

MB s KŠ by chtěli realizovat nápad na natočení vlastních školicích videí. 
Michaela Jakešová nyní provádí výtahy pravidel kvůli refreshingu 
k drezuře. Osloví externí dodavatele kvůli nacenění. Oslovili rozhodčí i 
jezdce, kteří o taková videa projevili zájem. Na refreshingu se promítají 
anglická videa s anglickými rozhodčími a komentáři v angličtině, řeší se 
tam však vyšší typ úloh. Myšlenka je natočit CZ videa s CZ úlohami a 
komentáři v češtině. Soustředit se na Z až L, která jsou v ČR více 
potřeba. MB zjistí cenovou nabídku a předloží ke schválení VV ČJF. 
Mělo by se jednat o alternativu ke klasickým refreshingům, které budou 
fungovat i nadále. 

hlasování: Pro: Proti: Zdržel se: 
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7.3 BR Dát na vědomí odborným komisím pravidlo 
o zadních kamaších, aby vznikla diskuze 
nad uplatněním tohoto pravidla. 

20. 5.   

7.4 BR  Zaslat drezurní komisi aktualizaci 
drezurních pravidel pro děti a dětské úlohy 

20. 5.   

12.1 GS Poslat vedoucím SCM informace o 
účtování nákladů - nutnost dodržet 
rozpočet 

   

12.3 AT Spojit se s Vl. Pospíšilovou a provést 
několik kontrol na oblastech 

30. 5.   

12.5 MB Zjistit a předložit cenovou nabídku na 
natočení vlastních CZ videí s CZ úlohami a 
CZ komentářem 

9. 6.   

2.1 JS Napsat zaměstnankyni sekretariátu 
vytýkací dopis na základě vzoru a 
podrobných informací dodaných LŠ 

15. 5.   

 


