
Zápis  z jednání sportovní komise ČJF dne 31.10. 2016 
 

Komentáře k zápisu manažerů disciplín ze dne 31.10.2016 

 

 

Přítomni (dle abecedního pořádku):      
Daniela Diringerova, Ing. Renata Habásková, Ing. Jiří Kunát, Bohumil Rejnek, Jana Rosická, 

Ing. Klára Šalková, Markéta Šveňková, Ing. Pavel Vaněk, Andrea Videnková, Ing. Jana 

Zetková, MVDr. Zuzana Žežulková 

 

 

1. Viceprezident pro sport Bohumil Rejnek přivítal přítomné manažery jednotlivých 

disciplín a zahájil zasedání 

 

2. Návrhy změn mezinárodních pravidel 

05.08.2016 byly manažerům emailem rozeslány návrhy na změny pravidel, které byly 

zveřejněny na stránkách FEI. Reining a všestrannost se změnami souhlasí, ostatní 

disciplíny dodají připomínky v co nejkratším termínu, aby se daly případně prezentovat na 

GA, které se bude konat v Tokiu 19 – 22/11/2016 

 

3. zasedání EEF v Birminghamu 

B. Rejnek informoval o zasedání EEF, které proběhlo 11/10/2016 v Birminghamu: 

3.1. kvalifikace na WEG - je uvažováno o zvýšení kvalifikačních požadavků.  

3.2. pořadatel WEG 2018 bude představen na GA v Tokiu 

3.3. pohár národů – stejný formát jako v loňském roce, tj. 1. a 2. skupina, ale chystá se  

změna pravidel, kdy bude divize 1 rozšířena na 10 týmů a družstva jednotlivých 

federací se budou muset účastnit více kol než dosud. 

3.4. důraz na práci s mládeží – pony školičky ve Francii, GER NF chce použít podobný 

model 

3.5. mezinárodní rozhodčí - pokud bude zjištěna dlouhodobá neaktivita (rozhodování na 

mezinárodních závodech, účast na mezinárodních školení) u mezinárodních rozhodčí 

a dalších funkcionářů s licencí FEI, bude tento automaticky vyškrtnut ze seznamu 

funkcionářů FEI. 

3.6. podrobné informace ze zasedání EEF obdrží manažeři od B. Rejnka emailem 

.  

4. Generation Games Šamorín 2017 

Mělo by se jednat o akci typu CHIO, termín je plánován ve dnech 25-30/07/2017, soutěžit 

by měly národní družstva sestavené z disciplín S, D a E a kategorií D, J, Y, S. Další 

informace budou zveřejněny v brzkém termínu. 

 

5. Schůzky reprezentantů – skoky, drezura, všestrannost, spřežení 

Cílem těchto schůzek by mělo být určení reprezentace pro následující rok, seznámení 

s kvalifikacemi FEI na MS, ME. Je potřeba vznést dotaz na p. Ing. Pařenicovou ohledně 

proplacení nákladů na pronájem místnosti, případně občerstvení. 

 

Ad 5) Je třeba specifikovat, kde a v jakém rozsahu se hodlá schůzka pořádat, aby bylo možné 

narozpočtovat 

 
                 . 
6. Návrhy na jednání VV ČJF  



6.1. zápisy z VV jsou příliš stručné a není tak často jasné, zda a jakým způsobem byla 

daná věc projednána. Manažeři jsou následně kritizováni, že záležitost dostatečně 

neprezentovali 

 

Ad 6.1) Dle jednacího řádu VV ČJF mají být předkládány členy VV konkrétní návrhy 

vč.naformulovaných usnesení, tedy je-li potřeba něco tak zásadního projednat či rozhodnout, 

je třeba předložit člen VV dle Jednacího řádu. Materiály na VV jsou připravovány 

sekretariátem ČJF a členy VV týden před jednáním, čas na to tedy je 

 

6.2. manažeři vyjádřili nespokojenost se současným financováním disciplín. Není 

přehledně prezentováno: vyúčtování jednotlivých projektů, jaký rozpočet byl na daný 

projekt schválen a zda je vyčerpána celková částka či nikoliv. Jednohlasně navrhují 

vrátit se ke starému modelu financování, nebo alespoň poskytovat průběžné měsíční 

vyúčtování. Dále upozorňují na skutečnost, že každá z disciplín by měla být 

financována podle potřeb (např. náklady na komise, galavečer atd.) 

 

Ad 6.2) Současné financování disciplín, stejně jako financování/rozpočtování v celé ČJF 

prochází postupně změnami a od roku 2017 bude vše zcela změněno (pokud to schválí Rada 

ČJF). Rozpočet a jeho čerpání bude on-line přístupný zmocněným osobám. Nejpozději po 

ukončeném čtvrtletí bude znám aktuální stav čerpání rozpočtu disciplíny.  

 

 

6.3. Galavečer – zorganizovat jeden společný pro všechny disciplíny, kde by byli 

vyhlášeni ti nejlepší z každé disciplíny, dále by měla být ponechána možnost 

organizovat i vlastní galavečery, kde by byli vyhodnoceni i ostatní umístění a seriály. 

Manažeři navrhují příspěvek ve výši cca 25.000 Kč pro každou disciplínu, která by 

měla zájem takový galavečer pořádat. 

6.4. Ing. J. Kunát a D. Diringerova žádají VV ČJF o zakoupení nových vysílaček – 20 ks 

6.5. Ing. R. Habásková a D. Diringerova navrhují VV ČJF koupit pro potřeby SCM 4 sady 

„coach phone“ (cca 250€/1 ks) + 1 tabuli 

6.6. MVDr. Žežulková žádá VV ČJF o finanční prostředky k zakoupení světelných tabulí 

pro znázorňování času (2ks) pro potřeby disciplíny vytrvalost 

 

Ad 6.4, 6.5, 6.6) Sekretariát byl pověřen zjištěním více podrobností o požadovaném vybavení 

a zjištěním ceny, aby mohlo být zařazeno do rozpočtu 

 

 

6.7. Manažeři vznáší dotaz na legislativní komisi, zda spadají svoji kompetencí pod 

předsedy oblastí či nikoliv, případně pod koho tedy legislativně spadají 

 

Ad 6.7) Manažeři disciplín jsou v čele komise - poradního orgánu VV ČJF. Manažery 

disciplín jmenuje VV ČJF. Dle současných stanov i případně nových stanov. VV ČJF je 

kolektivní orgán tedy jiné vysvětlení, než že komise je poradním orgánem VV ČJF není.  Bod 

6.7 je formulován tak, že je vznášen dotaz na výklad stanov? Pokud ano, tak výkladem Stanov 

ČJF je pověřena DIK ne legislativní komise. 

 

6.8. B. Rejnek navrhuje schůzku s legislativní komisí a manažery ohledně změn 

mezinárodních pravidel a jejich eventuální zahrnutí do národních pravidel koncem 

ledna 2017 a zároveň žádá manažery o zaslání připomínek k navrhovaným 

mezinárodním všeobecným pravidlům a pravidlům disciplín do 15 listopadu 2016 



6.9. Manažeři žádají o vysvětlení způsobu odměn za MČR 2016, které byly buď již 

vyplaceny, nebo vyplaceny budou. 

 

7. Drezurní komise 

FEI vydala nové drezurní a paradrezurní úlohy pro rok 2017, tyto bude potřeba přeložit a 

změnit názvy úloh v již schválených STP 2017 s tím, že by tam ale měly zůstat i názvy 

původních úloh 2016, které by měly být součástí kvalifikací. Ing R. Habásková žádá o 

informaci, kdo bude tyto nové úlohy překládat. 

 

Ad 7) Na základě předloženého návrhu na osobu překladatele a ceny překladu může být 

následně rozhodnuto 

 

 

8. Komise všestrannost 

8.1. Předložila návrh na postup pro zařazování adeptů do SCM, který bude předán VV 

ČJF ke schválení 

 

Ad 8.1) ČJF má zpracovaný dokument zařazování adeptů do SCM, bohužel není dodržován. 

Podnět pí Diringerové bude zapracován do stávajícího dokumentu, který nezahrnuje termíny, 

což není dobře. 

 

8.2. Komise schvaluje jmenování Dany Kuřítkové národním rozhodčím pro všestrannost 

 

Ad 8.2) Je patrně myšleno, že Komise doporučuje, schvaluje VV ČJF  

 

 

9.  Komise reining 

Předloží revizi podmínek pro udělování výkonnostních odznaků, které budou předány 

vzdělávací a legislativní komisi a následně ke schválení na VV ČJF  

 

Ad 9) Na VV bylo projednáno, manažerka Ing.Šalková bude kontaktována, není zřejmé zda 

se jedná o zcela nové znění či doplnění (kontaktovat ji bude p.Hupka) 

 

10. Komise vytrvalost 

Žádá o znovu projednání refreshingu TD endurance – bude předáno na příští jednání VV 

ČJF 

 

Ad 10) Na VV ČJF bylo projednáno 

 

11. Komise pony  

11.1. návrh úpravy pravidel pony skoky – předložit ke schválení na VV ČJF 

11.2. SCP – sportovní centrum pony – informace o tomto projektu předložit VV ČJF 

11.3. návrh projektu národního skokového poháru ČJF – pony  

 

Ad 11.1) 11.2)11.3  Na VV ČJF bylo prodiskutováno a předáno k dopracování 

předkladatelům a také legislativní komisi, která tyto materiály standardně předkládá na 

jednání VV 

 

 

 



 

12. Četnost jednání komise sport 

12.1. přítomní manažeři a poradci odsouhlasili četnosti schůzek sportovní komise 1 x 

měsíčně, a to na poslední úterý v měsíci. Tak aby mohly být připraveny podklady pro 

VV v řádném termínu. 

 

Ad 12.1) Komise ČJF jmenuje VV, sešli se tedy manažeři komisí disciplín s víceprezidentem 

pro sport, tento model byl ze strany prezidentky ČJF projednáván ještě před volbami v roce 

2015 

 

 

12.2. Přítomní manažeři a poradci odsouhlasili přítomnost na jednání VV dle potřeb 

jednotlivých disciplín. 

 

Ad 12.2) Hosty na VV ČJF zve prezident na návrh členů VV ČJF 

 

 

      Zapsala: Ing. Jana Zetková 

Zpracovala: Olga Plachá 

 


