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Zpráva prezidenta ČJF o činnosti Výkonného výboru

Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté mimořádné konference ČJF
Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností VV ČJF od minulé Konference konané v květnu 2015. VV pracuje ve
složení Olga Plachá, Eva Pařenicová, Bohumil Rejnek, Kateřina Říhová a Jaroslav Hupka. Kterým tímto děkuji za
jejich práci.
Na začátek trochu čísel. V roce 2015 se VV, v představeném složení, sešel 15x a v roce 2016 do dnešního dne
14x. Dále byla svolána Rada ČJF, a to v roce 2015 3x a v roce 2016 k dnešnímu dni 6x. ČJF měla ke 30.9.2016
18604 členů sdružených v 1554 subjektech.
V prvních měsících své činnosti se členové VV především seznamovali s jednotlivými agendami a vzhledem
k probíhající sportovní sezoně to bylo leckdy velmi obtížné. Chyběla nám zejména podpora sekretariátu,
zaměstnanců ČJF, kteří by měli jednotlivé agendy ČJF zpracovávat.
Tedy již v průběhu roku 2015 bylo ve spolupráci s GS jednáno o přeorganizování sekretariátu ČJF tak, aby náplň
jednotlivých pracovníků kopírovala agendu členů VV a pracovníci sekretariátu byli za jednotlivé agendy
zodpovědní ( z pohledu pracovně-právního). Je třeba systematicky pracovat na tom, aby volená složka ČJF měla
možnost se aktivně věnovat řízení, směřování a rozvoji ČJF a ne standardní operativě, kterou mají zpracovávat
zaměstnanci. Myslím, že na to narážíme na všech úrovních, jak na oblastech, tak v odborných komisích.
Jako velmi důležité pro další rozvoj ČJF bylo již v létě 2015 vyhodnoceno, že je potřeba pracovat na aktualizaci a
upgradu stávajícího programu Centrála a umožnit naší členské základně využívat moderní technologie. Byla
jmenována komise pro rozvoj IT v čele s Martinem Blažkem a na doporučení IT komise bylo následně vypsáno
VŘ na dodávku informačního systému na správu členů, klubů, koní atd. –systém je představován členské
základně pod názvem Jezdecký informační systém. Příprava VŘ, jeho vyhodnocení a nakonec i výběr
dodavatele, to vše probíhalo v roce 2015 a také členové VV (Olga Plachá a Eva Pařenicová) se aktivně podíleli na
práci v komisi pro výběr dodavatele tohoto systému.
V roce 2016 probíhala nejprve analýza a následně vlastní programování tohoto systému-JIS (Jezdecký
informační systém), který bude pro všechny členy ČJF absolutně převratnou záležitostí a tímto děkuji všem,
kteří se na analýze a testech podíleli a podílejí, zejména však M.Blažkovi a M.Hladíkovi, za úsilí k úspěšnému
dokončení tohoto projektu. Ráda bych zdůraznila, že vše probíhá v souladu s časovým harmonogramem a
rozpočtem na tento projekt.
S vědomím toho, že ČJF potřebuje lepší způsob účtování a rozpočtování, přístupný přes webovou aplikaci, jsme
v průběhu roku 2015 navázali spolupráci s Ing.Chvalným, ekonomem a odborníkem na financování a
rozpočtování sportovních organizací. V říjnu 2015 jsem na Radě ČJF představila nový koncept rozpočtování a
účtování ČJF, který byl v průběhu roku 2016 postupně uplatňován a plně bude po souhlasu Rady ČJF zaveden
v roce 2017.
Ráda bych se také zmínila o sportovních úspěších, kterých naši členové v roce 2015 a 2016 dosáhli.
V disciplíně skoky jistě všichni rádi vzpomínáme na dechberoucí finiš Aleše Opatrného v jeho cestě za OH v Rio
de Janeiro. Ale určitě stojí za zmínku celé skokové družstvo ve složení A.Opatrný, Z.Zelinková, O.Zvára a E.A.de
Mousac, kteří bojovali o místo na OH v Rio de Janeiro pro český team. Jejich 2.místo měl hořkosladkou příchuť a
bohužel se na OH neprobojovali. Dosáhli však toho, co nikdo před nimi a vybojovali si pro rok 2016 účast
v 1.divizi Furusiya Poháru národů. Za zmínku jistě stojí i úspěchy naší juniorky Francescy Kolowrat Krakovské,
která na ME ve skákání v roce 2015 i 2016, obsadila shodně 15.místo.
V disciplíně drezura máme v čerstvé paměti krásné 3.místo naší reprezentantky Evy Vaříkové na ME dětí v roce
2016. I další reprezentanti dosahovali pěkných umístění, zejména s mladými koňmi jako třeba Hana Vášáryová
na Mallorce.
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Anastazija Vyštalová byla úspěšná ve své cestě za účastí na Paralympijských hrách v Rio de Janeiro a obsadila
celkově výborné 13.místo.
V disciplíně všestrannost v roce 2015 na ME v Biely Bor obsadilo naše družstvo juniorů pěkné 8.místo. V této
krásné disciplíně přibývají nové areály, které mají zájem pořádat soutěže všestrannosti, což jistě povede
k rozvoji disciplíny.
Ve spřežení jsme měli především zásluhou rodiny Nesvačilových úspěšné zástupce, jak na ME tak i na MS. Na
našem území se také pořádaly tradiční mezinárodní závody v Kladrubech nad Labem a Nebanicích. Především o
sobotní jízdy maratonu je vždy velký divácký zájem.
Máme také tradičně úspěšné cvičence ve voltiži. Největších úspěchů dosahoval v letech 2015 a 2016 zejména
Lukáš Klouda. Naše úspěšné reprezentantky v juniorské kategorii pocházejí zejména ze sportovního centra
mládeže, které tak jistě vede cvičence tím správným směrem a v budoucnu se můžeme těšit na další úspěchy.
V disciplíně reining obsadilo naše juniorské družstvo v roce 2015 na ME v Givrins pěkné 4.místo. Disciplína se
v roce 2015 potýkala s nedostatkem financí, které byly ještě před nástupem nového vedení ČJF a nového
vedení disciplíny, vyčerpány bývalým manažerem disciplíny. Tento případ je řešen právní cestou. V roce 2016
disciplína zaznamenala vzrůstající počet zájemců o oficiální závody.
Ve vytrvalosti jsme měli v roce 2015 v některých měsících dokonce vedoucí ženu světového poháru, a to Terezu
Kopeckou. Dosahovala krásných umístění a celkově skončila na 3.místě. Nová komise disciplíny se soustředí
v oblasti domácích závodů především na zvýšení zájmu o oficiální závody a další snahou je co nejvíc přiblížit
naše pravidla těm světovým, zejména s ohledem na welfare koní.
Velkého rozvoje dosáhlo i sportování těch nejmenších na ponících. Ve všech disciplínách zaznamenáváme
nárůst soutěžících dětí a věříme, že se brzy dočkáme i nějakého úspěchu na poli mezinárodním.
Velmi děkuji všem sportovcům za jejich výkony a jejich týmům, a to především majitelům koní a jejich
sponzorům, protože bez jejich podpory bychom nemohli být tak úspěšní.

Závěrem bych chtěla uvést, že obecně do sportu míří větší finanční prostředky než v minulých letech, část z nich
bude mířena přímo do klubů ať už na opravy majetku či mládež. ČJF musí vybudovat systém metodické pomoci
pro naše kluby, abychom mohli o tyto finanční prostředky žádat a získat je.
Dále nás čeká zásadní změna systému vyúčtování a používání dotací. Na mládež nám nepůjdou finance jako dar
ČOV, ale už jen pouze z MŠMT. Bude tedy větší tlak na plánování projektů a efektivitu na všech úrovních, již se
nebude vyúčtovávat v 3letém období, ale v ročním.
Tedy čeká nás toho mnoho. Máme úžasné členy podporující sportování na všech úrovních, nadšené
funkcionáře, kteří jsou ve volném čase schopni obrovské a časově náročné projekty dělat ve prospěch ČJF bez
nároku na odměnu. Domnívám se, že v současné době máme i dostatek financí. Je tedy jen na nás, jak těchto
prostředků využijeme ve prospěch nás všech.
Děkuji Vám za pozornost
Za VV ČJF dne 16.11.2016 prezidentka Ing.Olga Plachá
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