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Podpora rozhodčích zařazených do programu zvyšování kvalifikace v r. 2018 

Podmínka pro zařazení do programu je aktivní účast na nepovinných vzdělávacích akcích 

pořádaných drezurní komisí a doložení podmínek pro zvýšení kvalifikace dle dokumentu 

Vzdělávání v ČJF (podmínky, asistence a stínové rozhodování). 

V roce 2016 byly schváleny zásady pro podporu vzdělávání rozhodčích a bylo rozhodnuto, že 

finanční podpora pro nominované rozhodčí bude poskytována ČJF těm pořadatelům 

drezurních závodů, na jejichž závody budou dle požadavku pořadatele nominováni ti 

rozhodčí, kteří jsou přihlášeni do systému vzdělávání rozhodčích ke zvyšování kvalifikace        

a DK byli schváleni. Pořadatel je povinen vyplnit žádost, kterou odešle na email 

ivschutzova@seznam.cz 

ČJF vyplatí pořadateli, který písemně požádá drezurní komisi ČJF o přidělení rozhodčího      

na své závody, příspěvek 1000,- Kč za každého přiděleného rozhodčího z programu zvyšování 

kvalifikace, který bude uveden v rozpisu závodů. 

Podmínkou vyplacení částky je předložení žádosti, její schválení a dále kopie dokladu 

podepsaného přiděleným rozhodčím o přijetí výplaty odměny rozhodčího od pořadatele       

a seznam soutěží s rozdělením všech rozhodčích. Na základě těchto dokladů vystaví 

pořadatel fakturu na ČJF ve výši schválené podpory, která mu bude proplacena. 

Na podporu není nárok, bude poskytnuta na základě schválení DK a zaslané předchozí 
žádosti pořadatele.      
 
1. Zvýšení kvalifikace z národního rozhodčího na rozhodčího specialistu: 
Bc. Katarina Hlavová – středočeská oblast 

Eliška Čmolíková – karlovarská oblast 

Lucie Marešová – oblast Praha 

Kateřina Osičková DiS. -  jihomoravská oblast 

Barbora Procházková – karlovarská oblast 

Kamila Vaňková – jihočeská oblast 

   

2. Zvýšení kvalifikace z rozhodčího na národního rozhodčího: 
Ing. Renata Habásková – oblast Praha  

Daniela Křemenová – jihočeská oblast  

Mgr. Tomáš Kavka – karlovarská oblast 

Radmila Seidlová – oblast Praha 

Helena Neklová – jihočeská oblast 

                                                                                                                           

Ing. Renata Habásková, předsedkyně DK  
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Žádost o příspěvek na rozhodčího z projektu na zvyšování kvalifikace 
 
Jméno požadovaného rozhodčího: 
Číslo licence, subjekt: 
Zvyšování kvalifikace*:      národní rozhodčí        rozhodčí specialista 
*  Nehodící škrtni 
 

Pořadatel, subjekt:  
 
Termín závodů: 
 
Číslo závodů, místo: 
 
Stupně soutěží, pro které je požadovaný rozhodčí požadován: 
 
Hlavní rozhodčí: 
 
Požadovaná částka: 
 
 
Nutno zaslat drezurní komisi ČJF, která v rámci projektu zvyšování kvalifikace 
může schválit příspěvek na rozhodčího, který je zařazen do projektu částkou 
1000,-Kč/den  
Upřednostněni budou rozhodčí z jiné oblasti bez nároků na cestovné (přijedou 
s jiným členem sboru rozhodčích). Požadavek je nutno zaslat na DK se 
schváleným rozpisem.  
Posílejte na email: ivschutzova@seznam.cz  
 
Den odeslání žádosti: 
 
Jméno žadatele – zodpovědné osoby: 
 
Doporučení DK: 
 


