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Zápis z jednání  
Výkonného výboru ČJF 

č. 4/2022 

Den konání 27. ledna 2022 

Místo konání Hošťálkova 392/1c, 16019 Praha 6 - Břevnov 

Čas  od: 10:00 do: 17:00  

 

Přítomnost členů VV Radek Rouč (RR) ANO 

Ing. Vladimíra 
Pospíšilová (VP) 

ANO 

Sylvie Boušková (SB) ANO 

Ing. Eva Mentlíková (EM) ANO 

Mgr. Lenka Sekaninová 
(LS) 

ANO 

Marek Holub (MH) ANO 

  

  

Přítomnost dalších osob  Mgr. Ondřej Novák (ON) NE 

Antonín Terber (AT) NE 

Ing. Petr Kuklík (GS) ANO 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1) 

2. Kontrola plnění úkolů dle zápisu ze 3. jednání VV (příloha č. 2.1.1) 
 

Přehled úkolů ze 3. jednání VV ČJF 

bod kdo úkol termín splněno náhradní 
termín 

 KRK stanoviska KRK k účetní 
závěrce za rok 2020. 

Příští VV NE  

 VV Vytvoření prac. skup. na 
téma : Zápis zahr. 
výsledků sekretariátem 
ČJF, za účelem 
analyzovat relevantnost 
a dopad, následně 
stanovit další postup. 

Příští VV ANO  

 KRK Dořešit výzvu MŚMT o 
vrácení části dotace. Viz 
bod. 3.7 
 

Přespříští 
VV 

NE  

 

3. 
3.1. 
3.2. 

Prezident 
Rezignace vytrvalostní komise (příloha č. 3.1.1, 3.1.2) 

Žádost komise voltiž (příloha č. 3.2.1) 

4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 

Vzdělávání 
Školení welfare a anti-doping jezdců i koní v rámci ČJF (příloha č. 4.1.1)  
Hmotný majetek SCM a jeho alokace (příloha č. 4.2.1, 4.2.2)  
Schválení výkonnostních odznaků (příloha č. 4.3.1)  
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4.4. 
 

4.5. 
 

4.6. 
 

4.7. 
 

4.8. 
4.9. 

Schválení školení refresh rozhodčích a stewardů všech disciplín 26.2.2022 
(příloha č. 4.4.1)  
Schválení školení pro nové skokové rozhodčí (začátek 26.2.2022) (příloha 
č. 4.5.1)  
Schválení složení komise pro schválené zkoušky rozhodčích pro drezuru 
(příloha č. 4.6.1)  
Udělení výjimky ze vstupních podmínek pro funkci stewarda (příloha č. 
4.7.1)  
Doplnění výkladu o absenci během závěrečných zkoušek (příloha č. 4.8.1)  
Schválení FEI školení (příloha č. 4.9.1)  

5. 
5.1. 

Ekonomika 
Financování seriálů závodů 2022 (příloha č. 5.1.1)  

6. Sport 

7. Mezinárodní vztahy 

8. 
8.1. 

Legislativa, IT 
Seriály závodů 2022 – pravidla ke schválení (příloha č. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 
8.1.4)  

9. Komunikace, marketing 

10. 
10.1. 

Generální sekretář 
Vyhlášení sezóny 2021 (příloha č. 10.1.1) 

11.1 Různé 

12. 
12.1. 
12.2. 

Zápisy Oblastí, Komisí  
Podněty komisí (příloha č. 12.1.1) 
Podněty Středočeské oblasti (příloha č. 12.2.1, 12.2.2) 

 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Schválení programu jednání (příloha 1.1.1) 

Usnesení č. 
1/4/22 

VV schvaluje program jednání 4. zasedání VV ČJF. 
 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

2. Schválení zápisu a kontrola plnění úkolů z 3. jednání VV (příloha 2.1.1) 

Usnesení č. 
2/4/22 

VV schvaluje zápis a plnění úkolů z posledního jednání VV. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

3.1. Rezignace vytrvalostní komise (příloha č. 3.1.1, 3.1.2) 

Usnesení č. 
3.1/4/22 

VV schvaluje personální obsazení komise vytrvalost následovně: předseda 
- Ing. Marina Novotná, dále členové: Ing. Kristýna Miřátská, Tereza Hrubá, 
Iveta Mullerová. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

3.2. Žádost komise voltiž (příloha č. 3.2.1) 

Usnesení č. 
3.2/4/22 

Pro rok 2022 VV souhlasí se snížením výše poplatku na částku 300,- Kč  / 
den, z důvodu menšího počtu koní pro pořádání SCM voltiž. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

4.1. Školení welfare a anti-doping jezdců i koní v rámci ČJF (příloha č. 4.1.1)  

Usnesení č. 
4.1/4/22 

VV ČJF schvaluje pořádání a systematizaci školení s tématy welfare koně, 
doping koně a jezdce. EM a sekretariát ČJF připraví návrh harmonogramu 
plošného proškolení na daná témata na další jednání VV. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

4.2. Hmotný majetek SCM a jeho alokace (příloha č. 4.2.1, 4.2.2)  
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Usnesení č. 
4.2/4/22 

VV ČJF schvaluje návrhy týkající se alokace jednotlivých položek hmotného 
majetku SCM pro potřeby realizace SCM. Sekretariát ČJF připraví 
dokumentaci k předání.  

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

4.3. Schválení výkonnostních odznaků (příloha č. 4.3.1) 

Usnesení č. 
4.3/4/22 

 EM informovala VV ČJF o schválení výkonnostních odznaků. Všichni jezdci 

splnili podmínky udělení a byli navrženi příslušnými oblastními výbory. VV 
ČJF vzal informaci o udělení výkonnostních odznaků na vědomí. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

4.4. Schválení školení refresh rozhodčích a stewardů všech disciplín 26.2.2022 
(příloha č. 4.4.1)  

Usnesení č. 
4.4/4/22 

 VV ČJF schvaluje předloženou žádost SMO pro pořádání doškolování pro 

skokové rozhodčí a školení stewardů všech disciplín dne 26. 2. 2022. 
Náklady a výnosy realizace takového školení jsou na vrub rozpočtu příslušné 
oblasti.  

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

4.5. Schválení školení pro nové skokové rozhodčí (začátek 26.2.2022) (příloha 
č. 4.5.1)  

Usnesení č. 
4.5/4/22 

VV ČJF schvaluje zahájení a pořádání školení pro nové skokové rozhodčí a 
školicí komisi ve složení Radovan Šalek, Jan Metelka a Richard Bauer. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

4.6. Schválení složení komise pro schválené zkoušky rozhodčích pro drezuru 
(příloha č. 4.6.1)  

Usnesení č. 
4.6/4/22 

Žádost již byla projednána a schválena na minulém jednání VV.  

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

4.7. Udělení výjimky ze vstupních podmínek pro funkci stewarda (příloha č. 4.7.1)  

Usnesení č. 
4.7/4/22 

VV ČJF neschvaluje Michalu Maksovi udělení výjimky ze vstupních 
podmínek na školení pro funkci stewarda v disciplínách všestrannost a 
spřežení. 

hlasování Pro:4 Proti:1 Zdržel se:1 

4.8. Doplnění výkladu o absenci během závěrečných zkoušek (příloha č. 4.8.1)  

Usnesení č. 
4.8/4/22 

VV ČJF schvaluje návrh Východočeské oblasti a sjednocuje podmínky 
absencí ve vzdělávání na 20% pro všechny závěrečné zkoušky. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

4.9. Schválení FEI školení (příloha č. 4.9.1) 

Usnesení č. 
4.9/4/22 

VV ČJF neschvaluje předloženou žádost a žádá skokovou komisi o doplnění 
podkladů k ekonomické náročnosti a harmonogram plánovaného školení. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

5.1. Financování seriálů závodů 2022 (příloha č. 5.1.1) 

Usnesení č. 
5.1/4/22 

V souladu s odsouhlaseným rozpočtem pro rok 2022, nejsou momentálně 
finanční možnosti podpory těchto akcí. VV žádá VP a MH o analýzu 
možných zdrojů financování a předložení možných zdrojů a klíče 
financování k projednání na příštím VV.   

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

8.1. Seriály závodů 2022 – pravidla ke schválení (příloha č. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 
8.1.4) 

Usnesení č. 
8.1/4/22 

VV neschvaluje předložený návrh Národního poháru drezury. RR vyzve 
drezurní komisi k jednání o parametrech akce a dalším postupu. VV 
schvaluje předložené termíny pony závodů (příloha č. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4) 
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hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

10.1. Vyhlášení sezóny 2021 (příloha č. 10.1.1) 

Usnesení č. 
10.1/4/22 

GS prezentuje návrh konceptu vyhodnocení loňské sezóny.  
VV bere koncept na vědomí a pověřuje sekretariát realizací. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

12.1. Podněty komisí (příloha č. 12.1.1) 

Usnesení č. 
12.1/4/22 

VV bere podněty na vědomi a budou projednány jednotlivě na plánovaném 
setkání prezidenta a jednotlivých komisi dne 1.2.2022. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

12.2. Podněty Středočeské oblasti (příloha č. 12.2.1, 12.2.2) 

Usnesení č. 
12.2/4/22 

VV bere zaslané podněty na vědomi a pověřuje SB o vypracování 
komentářů a řešení k jednotlivým bodům. Následné usnesení v jednotlivých 
bodech bude následně projednáno. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

12.3. Per rollam: výběrového řízení na provozovatele SCM v roce 2022 (příloha č. 
12.3.1) 

Usnesení č. 
12.3/4/22 

VV ČJF stanovuje Jezdecký klub Hřebčín Suchá, z. s., výhercem 
výběrového řízení pro disciplínu všestrannost 1. Hlasování: (5/0/1) 
 
VV ČJF stanovuje Sportovní klub Borová, z. s., výhercem výběrového 
řízení pro disciplínu všestrannost 2. Hlasování:  (5/0/1)  
 
VV ČJF stanovuje Jezdecké centrum Zduchovice, z. s., výhercem 
výběrového řízení pro disciplínu skoky a skoky pony na území Čech. 
Hlasování:  (5/01) 
 
VV ČJF stanovuje JK Dvůr Nové Zámky, z. s., výhercem výběrového řízení 
pro disciplínu skoky a skoky pony na území Moravy. Hlasování: (4/0/2) 
 
VV ČJF stanovuje Ing. Luďka Šofra (Kralovický dvůr) výhercem 
výběrového řízení pro disciplínu drezura a drezura pony na území Čech. 
Hlasování: (5/0/1) 
 
VV ČJF stanovuje Hotel Panská lícha, s. r. o., výhercem výběrového řízení 
pro disciplínu drezura a drezura pony na území Moravy. Hlasování: (4/0/2) 
 
VV ČJF stanovuje TVT Motion Mnichovice, z. s., výhercem výběrového 
řízení pro disciplínu voltiž na území Čech. Hlasování: (5/0/1) 
 
VV ČJF stanovuje TJ Frenštát p. R., z. s., výhercem výběrového řízení pro 
disciplínu voltiž na území Moravy. Hlasování: (5/0/1) 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

12.4. Per rollam: žádost o změnu kategorií a termínu CDI Brno 

Usnesení č. 
12.4/4/22 

VV souhlasí se změnou mládežnických kategorií (mladí jezdci, junioři, 
pony, děti) na CDIO a posunu začátku závodů na 23.6. 2022.  
Nové datum konání bude 23.-26.6.2022 a kategorie budou CDI-
W/CDI3*/CDIOY/CDIOJ/CDIOP/CDIOCh/CDIU25/CDIYH 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

12.5. Per rollam: pokyn k inventarizaci ČJF 

Usnesení č. 
12.2/4/22 

VV dává pokyn k inventarizaci majetku ČJF 
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hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

12.6. Per rollam: Vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele na pořízení 
výsledkového sw pro ČJF 

Usnesení č. 
12.6/4/22 

Vzhledem k parametru výběru nejvhodnější nabídky, a to nejnižší nabízená 
cena dodání výsledkového programu, byl vybrán dodavatel LiveJumping 
Sp. Z.o.o , se kterým bude uzavřena smlouva na pořízení výsledkového sw 
Hubertus za cenu 1 950 000,- Kč bez DPH.  
VV souhlasí s výběrem dodavatele výsledkového programu pro potřeby 
ČJF a pověřuje prezidenta ČJF uzavřením smlouvy o pořízení 
výsledkového programu Hubertus. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 

12.7. Per rollam: Jmenování hlavních trenérů Sportovních center mládeže na rok 
2022. 

Usnesení č. 
12.2/4/22 

 Pavel Vachutka – disciplína skoky - PRO - 6 členů VV, PROTI - 0 
členů. Kandidát zvolen jednohlasně. 

 Lucie Marešová – disciplína drezura - PRO - 6 členů VV, PROTI - 0 
členů. Kandidátka zvolena jednohlasně. 

 Gabriela Slavíková – disciplína všestrannost - PRO - 6 členů VV, 
PROTI - 0 členů. Kandidátka zvolena jednohlasně. 

 Mgr. Jana Tomišková, Ph.D. – disciplína voltiž - PRO - 6 členů VV, 
PROTI - 0 členů. Kandidátka zvolena jednohlasně. 

 Jan Matuška – disciplína pony - PRO - 6 členů VV, PROTI - 0 členů. 
Kandidát zvolena jednohlasně. 

hlasování Pro: Proti: Zdržel se: 

 
Zapsal: Ing. Petr Kuklík 

 
 

Přehled úkolů ze 4. jednání VV ČJF 

bod kdo úkol termín splněno náhradní 
termín 

 KRK stanoviska KRK k účetní závěrce za rok 
2020. 

Příští VV   

 KRK Dořešit výzvu MŚMT o vrácení části 
dotace. Viz bod. 3.7 
 

Příští VV   

4.1 GS, 
EM 

Připravit návrh konceptu školení welfare a 
anti-doping jezdců i koní v rámci ČJF 

Příští VV   

12.2 SB Vypracování komentářů a řešení 
k jednotlivým podnětům středočeské 
oblasti. 

Příští VV   

 


