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Zápis ze 47. (mimořádného) zasedání VV ČJF - 22.04. 2015  
 

Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Dana Denková, Nella Gottweisová, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, 

Ing. Milan Theimer 

 

Hosté: Marek Holub 

 

Omluveni: JUDr. Petr Toman 

 

 

1. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil zápis ze 46. zasedání VV ČJF, které se uskutečnilo dne 

08.04. 2015. 

2. VV ČJF jednomyslně schválil výjimku pro pořadatele ZZVJ – S, D v Dubenci, které se konají 

dne 23.04. 2015 (možnost většího počtu uchazečů, nežli 20; umožněn počet 21 uchazečů, čili 

překročení limitu o 1 uchazeče). 

3. VV ČJF zamítl žádost Oblasti Praha o rozšíření seznamu hl. komisařů a komisařů pro ZZVJ a to 

v poměru JUDr. K. Říhová – pro; Ing. M. Theimer – proti; Ing. J. Metelka, Ing. J. Pecháček, D. 

Denková – zdržen). 

4. VV ČJF projednal emailový dopis pí. V. Krušinové ve věci zamítnutí podaného odvolání 

z důvodu překročení lhůty pro podání odvolání. VV ČJF k tomuto emailu sděluje, že dle čl. 26.2. 

Disciplinárního řádu ČJF je odvolání nutno podat ve lhůtě do 15ti dní ode dne doručení 

rozhodnutí. Pí. V. Krušinová rozhodnutí převzala dne 16.10. 2014, přičemž však již dne 01.10. 

2014 byla tato zásilka s tímto rozhodnutím uložena na pobočce České pošty. Proti rozhodnutí 

podala dne 29.10. 2014 pí. V. Krušinová odvolání (uvedeného dne bylo odvolání taktéž odesláno 

prostřednictvím České pošty, a to standardní doporučenou zásilkou bez dodejky, nikoliv však 

službou EMS - EXPRESS MAIL SERVICE, zaručující dodání zásilky příjemci do druhého dne). 

Toto odvolání bylo ČJF doručeno dne 03.11. 2014. Proti rozhodnutí o zastavení řízení ve věci 

pony Riki 1 nebylo odvolání podáno v řádné lhůtě dle čl. 26.2 Disciplinárního řádu ČJF, tedy do 

15ti dnů. 

VV ČJF k emailu pí. V. Krušinové dále sděluje, že převzetí výše uvedeného odvolání proti 

rozhodnutí proběhlo zcela standardně a oproti podpisu zaměstnance ČJF do knihy došlé pošty a to 

v pondělí, dne 03.11. 2014. Dřívějšího data nebyl tento dopis (odvolání proti rozhodnutí) 

prokazatelně převzat žádným zaměstnancem České jezdecké federace (možno ověřit v knize 

došlé pošty) a tudíž nemohl být ani žádným zaměstnancem České jezdecké federace (ani nikým 

jiným) „schválně uschován na ČJF“, jak pí. V. Krušinová ve své emailu uvádí. 

5. Ing. J. Metelka informoval VV ČJF o dodání a následného schválení rozpisu na MČR – 

paradrezura. 

6. VV ČJF pověřil GS, na základě podané výpovědi p. L. Pexy (účetního ČJF), zveřejněním 

vyhlášení výběrového řízení na pozici „účetní ČJF“. Toto zveřejnění proběhlo ještě týž den, tedy 

22.04. 2015. 

7. VV ČJF projednala a jednomyslně schválil návrh usnesení Konference ČJF. 

8. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil rozdělení dotace Programu IV. – Údržba a provoz 

sportovních zařízení a rozdělení dotace Program II. - TM na oblasti dle členů do 18 let. 

9. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil zápis z komise všestrannosti ze 14.04. 2015. 

10. VV ČJF projednal zápis z Karlovarské oblasti, ze dne 07.04. 2015. K bodu 6. VV ČJF sděluje, že 

žádný dopis, této věci se týkající, nebyl přílohou tohoto zápisu. 

11. VV ČJF projednal zápis ze Středočeské oblasti, ze dne 14.04. 2015. K bodu 12/ VV ČJF sděluje, 

že toto rozhodnutí nebylo schváleno Radou ČJF a p. V. Drbal na to byl ze strany Ing. J. Pecháčka 

několikrát upozorňován. K bodu 16/ VV ČJF sděluje, že Jednací a volební řád Konference ČJF 

byl jednomyslně schválen již 01.04. 2015 Radou ČJF. 

12. VV ČJF projednal zápis ze Západočeské oblasti, ze dne 07.04. 2015. 
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Úkoly z předchozích zasedání: 

 

Číslo 

úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

2/23 

Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními 

údaji o refreshingu 
30.04. 2015 Částečně splněno 

Trvá 
JUDr. K. Říhová + sekretáři jednotlivých oblastí  

1/28 
Defin.znění manuálu a grafického manuálu + zápis do ÚPV - logo ? Částečně splněno 

Trvá Sekretariát  

2/34 
Kontakt- FRA NF vzdělávací systém  ? Částečně splněno 

– plněno průběžně Vzdělávací komise  

 

 

 Přílohy: 

- zápis z oblasti K – 07.04. 2015 

- zápis z oblasti B – 14.04. 2015 

- zápis z oblasti D – 07.04. 2015 

- zápis z komise všestrannosti – 14.04. 2015 

 


