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Zápis z IT komise 17. 10. 2018 
 

Přítomni (podle abecedy): 

Richard Bauer (RB), Martin Blažek (MB), Pavlína Bůžková (PB), Jaroslav Kunzl (JK), Michal Špeta (MŠ),  

Omluveni:  

Jan Matuška (JM), Daniel Žoch (DŽ) 

 

1. Práce na Jezdeckém informačním systému – čerpání radou schválené 
investice 

• MB informoval o spuštění testovací verze žádostí o FEI registrace koní a jezdců a FEI pasů 
koní v JIS 

• Začátek prací na VV schváleném dokončení modulu vzdělávání komplikuje fakt, že sekretariát 
nezajistil 2 měsíce od schválení prací VV podpis smlouvy o dílo na tuto část JIS. Tím je 
ohroženo dokončení k 30.11. a spuštění pilotního provozu k 1.12. a následný náběh do 
ostrého provozu k 1.1.2019 

• na modulu pro registrace cizinců a jejich přihlašování (a vybírání poplatků za hostování) zatím 
nezačaly analytické práce nutné k předání na OLC k nacenění  

 

2. Informace o problémech provozu webu www.cjf.cz 
• Vyřešeno navýšením paměti na hosting serveru. 
• IT Komise se shodla na potřebě vyvolat diskuzi na přípravu nového webu ČJF z pohledu cílových 

skupin, obsahu a řešení. 
• Doporučení komise výkonnému výboru:  

Při přípravě rozpočtu 2019 zahrnout položku na přípravu nového webu ve výši 100 000 Kč. 

 

3. Zhodnocení podpory výsledkového programu ACE Gallop v sezoně 
2018 

• První úroveň podpory po počátečních „problémech“ v průběhu sezony značné zlepšení - 
jednoznačná identifikace (zvyk uživatelů na dvoustupňovou podporu) 

• Trvá požadavek na dodavatele ACE Design, aby po úpravách na rok 2019 byl vyžádán popis 
všech změn (vyvolaných změnami v pravidlech) a byla vybraným zpracovatelům předána 
neveřejná verze k otestování. 

• Byla zdůrazněna důležitost vazby na legislativu – je nutná komunikace a informovanost 
v případě změn.  Jedná se o pravidelné konzultace o plánovaných změnách ve vazbě na JIS, 
Gallop a praktické využití. Někdy zbytečně komplikované či finančně náročné. Komunikací byl 
pověřen MB , který je členem legislativní komise. 
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4. Doporučené úpravy programu Gallop na rok 2019 
• Jednotné číslování koní – tato část je již plně hotova jak na straně Gallopu tak na straně JISu. 

Diskusí však bylo zjištěno, že se musí dořešit přiřazování čísel zahraničním koní (nemohou mít 
v čísle písmena) a automatické vypnutí číslování pro mezinárodní závody – musí se dodržet FEI 
formát – nutno nacnit 
 

• Přebírání nastavení soutěží z JIS do Gallopu v rámci importu přihlášek. Po této funkcionalitě 
volají téměř všichni zpracovatelé, nyní musejí vše zadávat 2x. – odhad 23 hodin x 970Kč = 
22.310 Kč (vč.DPH) – úkol: ace-design-27607.pdf 
 

5. Online výsledky v JIS 
• Doporučení pro VV – zrealizovat v rámci Radou schválené investice, na spolufinancování se 

usnesla oblast Praha z rezerv oblasti. 
• Realizace má dopad na ACE Gallop i JIS 

o ACE Gallop – 19 hodin x 970Kč = 18.430Kč (vč.DPH) – lze využít i samostatně jako 
odeslání průběžné / neoficiální výsledovky stejně rychle jako se nyní odesílá 
startka - úkol: ace-design-27605.pdf 

o OLC – 36 hodin x 850Kč = 30.600Kč (vč.DPH) – vytvoření samostatné stránky ve 
stylu Longines pro zobrazování výsledků úkol: jis-backlog-21224.pdf 
 

6. Sběr výsledků a zobrazování v kariérách z disciplín spřežení, voltiž, 
reining a vytrvalost  

• Ze základních funkcionalit v JIS není dokončeno napojení Gallopu na JIS ve výše uvedených 
disciplínách a ČJF tím přichází o cenná data 

• Cena všech funkcionalit za každou disciplínu cca 60tis na sraně JIS + zatím neodhadnuté 
náklady  na straně Gallop (odladění rozhraní pro přenos, proces přijetí a schválení výsledků, 
zobrazování výsledků, přenos do kariér) 

• Spřežení je na straně Gallop hotové – doporučení VV – realizovat část v JIS v rámci Radou 
schválené investice pro rok 2018 

• Ostatní disciplíny – doporuční pro VV a Radu – schválit investici pro rok 2019 na dokončení 
disciplín voltiž, reining a vytrvalost. 

 

7. MŠ informoval o testování přenosu dat při využití alternativních 
výsledkových softwarů. 

• V rámci toho je potřeba dořešit v JIS rozšíření číselníků a odstranit dílčí nekompatibility v 
interface. 

• MŠ připraví popis pro budoucí zájemce o napojení alternativního SW 
• MŠ se spojí s panem Losou z OLC a společně otestují přenosy, které se MŠ nepodařilo otestovat 

samostatně (zejména odesílání výsledků) 
• RB osloví Martina Kupce, zda by byl ochoten se zapojit do testování s jeho produktem 

používaný na Slovensku 
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8. Rozpisy závodů v JIS - šablony 
• Bylo diskutováno o možnostech generování rozpisů na závody přímo v systému JIS – přínosem 

by byla větší orientace při delegaci funkcionářů a možnost automatického zasílání 
„delegačenek“, umožnění lepšího dodržování termínů zadávání rozpisů a změn u závodů, a 
usnadnění formátování textu při využívání jednotné sktruktury rozpisů. 

• Původně bylo uvažováno toto řešit formou interaktivního formuláře pro celý rozpis – jedná se 
o finančně, testačně a programátorsky náročnější variantu. Operativnějším řešením by bylo 
generování hlavičky rozpisu do wordu, a dál ponecháno na dokončení pořadateli.  

• Závěr – vývoj rozdělit na dvě etapy. V první etapě vytvořit šablonu ve formě Word dokumentu. 
Interaktivní formulář pak vyprecizovat v další etapě. MB ověří finanční náročnost a reálnost 
vytvoření pro další sezonu. 

• Větší část nutná pro tvorbu rozpisů je v JIS již hotova 
• MB zajistí nacenění při rozdělení realizace do 2 etap 

 

9. Návrh na zorganizování organizační schůzky schvalovatelů rozpisů 
Na základě zkušeností z letošní sezony bylo konstatováno, že na jednotlivých oblastech pracují 
schvalovatelé rozpisů rozdílně, často není dodržována metodika a legislativa, někteří z daných 
funkcionářů neznají všechny funkce a procesy v systému. 
Schůzky je navrženo plánovat na více místech, a pro jednotnost se stejnými školiteli – navíc mohou být 
přínosné i o náměty z praxe na oblastech ČJF. Navíc se tím zajistí i jednotná informovanost pořadatelů 
a funkcionářů závodů. 
 
 
Zapsal: Jaroslav Kunzl 
Dne: 17. 10. 2018 
 

 

 

 


