Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 08.12. 2015
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Nella Gottweisová, Ing. Markéta Kvapilová (přítomna od 09.42),
Ing. Jiří Mayer (přítomen od 09.06), Ing. Olga Plachá, Alekos Pejos (přítomen od 09.24), Antonín
Pittner, MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Lenka Sekaninová, Ing. Zdeněk Studenec, Ing. Radovan
Šalek (přítomen do 11.33, přítomen od 12.07), Ing. Jan Šíma, Miloslav Vítek
Hosté: Martin Blažek, Mgr. Karina Divišová, Marek Holub, Jaroslav Hupka, Ing. Eva Pařenicová,
Bohumil Rejnek, JUDr. Kateřina Říhová
Omluveni: Mgr. Lenka Sekaninová, JUDr. Petr Toman
1. Ing. O. Plachá přednesla členům Rady ČJF program zasedání Rady ČJF.
Rada ČJF jednohlasně schválila návrh programu.
2. Ing. O. Plachá informovala členy Rady ČJF o činnosti VV ČJF v období od 27.10. 2015.
Jednalo se např. o zájem ČJF, jako reakci na oslovení ČOV, účastnit se projektu ČOV
„Olympijský park“, související s LOH v Riu 2016. Ing. O. Plachá současně nastínila představu
VV ČJF o tom, jakým způsobem by prezentace ČJF na tomto projektu měla proběhnout.
2.1 Ing. O. Plachá informovala členy Rady ČJF o schůzi mezi ní a p. Janstou, předsedou ČUS,
související např. i s nově budovaným projektem ČUS na komplexní sportoviště s veškerým
potřebným vybavením.
2.2 Ing. O. Plachá členy Rady ČJF informovala o vypsaném VŘ na pozici GS ČJF.
2.3 Ing. O. Plachá informovala členy Rady ČJF o vypsaném VŘ na dodání systému Centrály
ČJF, současně také o zaslaných a přijatých přihlášek do tohoto VŘ.
3. B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – sport, informoval členy Rady ČJF o sportovní oblasti ČJF
a to zejména novinek, které byly schváleny při GA (generální zasedání) FEI, související se
změnou FEI pravidel pro rok 2016.
3.1 B. Rejnek informoval o logistice, spojené s LOH v Riu 2016 a na to navazující problematice
veterinárních předpisů v Brazílii.
4. J. Hupka, člen VV ČJF – legislativa, informoval členy Rady ČJF o činnosti v oblasti legislativní;
současně také o činnosti Legislativní komise ČJF.
4.1 Dále J. Hupka informoval o návrhu kategorizace skokových jezdců a průběžně zasílaných
návrzích úprav, které jsou doručovány ze strany členské základny ČJF.
5. Ing. J. Šíma se dotázal J. Hupky, zda je řešena problematika „jezdeckých ukázek“, které jsou
zařazovány do programů a rozpisů některých hobby závodů a s tím vyvstávající problematikou
bezpečnosti; současně Ing. J. Šíma vznesl dotaz, týkající se případného zařazení projektu Pony
Games do systému ČJF a současně s tím vyvstávající problematiky bezpečnosti.
6. Rada ČJF otevřela otázku problematiky vzdělávání v rámci ČJF a to zejména otázku
instruktorských zkoušek a možnosti udělování tohoto oprávnění.
V návaznosti na tuto diskuzi bylo Ing. Šímou navrhnuto, aby Vzdělávací komisí ČJF byl
upraven komplexní Vzdělávací dokument ČJF.
7. Rada ČJF stanovila úkol pro OV ČJF na příští zasedání Rady ČJF, aby jednotlivé OV ČJF
vypracovaly seznam lidí, kteří byli držiteli instruktorské (dříve cvičitelské) licence/kvalifikace a
tato jim nemohla být prodloužena v důsledku uplynutí doby pro možnost prodloužení této
kvalifikace, stanovené Přestupním a registračním řádem ČJF.
8. JUDr. K. Říhová, člen VV ČJF – vzdělávání, informovala členy Rady ČJF o práci v oblasti
vzdělávání a současně také o činnosti Vzdělávací komise ČJF.
8.1 Rada ČJF byla informována o návrzích Vzdělávací komise ČJF na zahájení několika
projektů, týkající se oblasti vzdělávání ČJF a to zejména ve zlepšení pedagogické gramotnosti
školitelů systému vzdělávání v ČJF a to v návazné spolupráci s ČZU v Praze.
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V návaznosti na tento projekt žádá JUDr. K. Říhová OV ČJF vypracováním seznamů školitelů
jednotlivých oblastí a jejich dodání do termínu následujícího zasedání Rady ČJF.
8.2 JUDr. K. Říhová informovala o plánovaných změnách v praktické zkoušce ZZVJ a to
zejména v doplnění o pohyb jezdce na koni na jízdárně ve skupině jezdců.
8.3 JUDr. K. Říhová sdělila stručné informace o projektu „Pony Games“.
9. Rada ČJF se zabývala problematikou povinných refreshingů funkcionářů (rozhodčích a stavitelů
parkurů/tratí) a to zejména ve vztahu stanovené délky (počtu) hodin; Rada ČJF se zabývala
problematikou aktuálnosti a kvality ZZVJ.
10. V. Drbal, předseda Středočeské oblasti, navrhnul zrušení potřeby „garanta“ u ZZVJ a to
v návaznosti na reálnou skutečnost funkčnosti systému a devalvaci funkce.
11. Ing. O. Plachá, v návaznosti na sdělení bližších informací, souvisejících se stavem VŘ na dodání
systému Online centrály ČJF, přivítala M. Blažka, jako hosta zasedání Rady ČJF, a současně mu
předala slovo.
12. M. Blažek, jako předseda IT komise ČJF, informoval Radu ČJF o zprávě z IT komise ČJF, ze
dne 30.11. 2015.
12.1 M. Blažek sdělil Radě ČJF podrobnější informace o průběhu VŘ na dodání Online Centrály
ČJF. Dané informace se týkaly zejména zaslaných platných přihlášek do daného VŘ a současně
jejich detailnější zhodnocení v návaznosti na zpracování nabídky, cenu, reference a způsob
komunikace.
Současně M. Blažek informoval Radu ČJF o problematice, související se zavedením nového
systému Online centrály ČJF a to zejména o potřebě následné úpravy a propojení nového
systému s původními (Kariéry koní, Gallop, Online PS, úprava rozhraní Gallop, …), jelikož
vypnutí „staré Centrály ČJF“ způsobí okamžitou nefunkčnost programů „Kariér koní“ a
„Výsledků závodů“ na webu ČJF.
12.2 Ing. E. Pařenicová přednesla Radě ČJF „analýzu nákladovosti SW v letech 2011-2020“ ve
dvou variantách a to v návaznosti na možnosti využití dalších, souběžných, programů a potřeby
jejich správy a údržby.
13. V. Drbal, předseda Středočeské oblasti ČJF, přednesl dotaz na případnou další spolupráci se
společností ACE Design - na přihlášení této společnosti do daného VŘ.
M. Blažek, jako předseda IT komise ČJF, sdělil, že společnost ACE Design se do VŘ na dodání
Online centrály ČJF nepřihlásila.
14. V návaznosti vypsané VŘ na dodání systému Online centrály ČJF, Rada ČJF jednohlasně
schvaluje návrh investičního záměru na pořízení softwarového systému Online centrály ČJF a to
do výše Kč 2.500.000,00.
Rada ČJF současně sděluje, že tento návrh investičního záměru nijak neovlivní výši členských
poplatků ani financování odvětví „sportu“ ČJF.
15. Ing. E. Pařenicová, 1. viceprezident VV ČJF – ekonomika, seznámila Radu ČJF s tématy
ekonomického charakteru.
15.1 Ing. E. Pařenicová přednesla informace, týkající se systému stanovení výše rozpočtů
jednotlivých oblastí ČJF. Současně zdůvodnila stanovení tohoto systému.
16. M. Holub, předseda Kontrolní a revizní komise ČJF, obeznámil členy Rady ČJF o činnosti dané
komise.
16.1 M. Holub, informoval Radu ČJF o nových skutečnostech a navazujících krocích,
souvisejících s neuskutečněnými soustředěními disciplíny reining.
17. Rada ČJF, na návrh OV Severomoravské oblasti ČJF, souhlasí s udělením čestného odznaku
ČJF „In memoriam“ p. L.Vrtkovi.
18. M. Vítek, předseda Oblasti Praha ČJF, se dotázal členů VV ČJF na projekt Pony komise na
projekt Pony komise a to jmenovitě „Tréninkové centrum Pony ČJF“. VŘ probíhá VV následně
rozhodne o trenérovi a místě tréninkového centra
19. Ing. Z. Balaštík, předseda Zlínské oblasti ČJF, v krátkosti informoval Radu ČJF o proběhnuvším
Galavečeru Zlínské oblasti.
20. Rada ČJF doporučuje VV ČJF zabývat se začleněním pony do struktur jednotlivých odborných
komisí daných disciplín.
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Rada ČJF bere na vědomí:
- zpráva z IT komise ČJF 30.11.2015
Úkoly stanovené Radou ČJF:
- OV ČJF vypracují a dodají seznamy školitelů jednotlivých oblastí, s termínem dodání do
následujícího zasedání Rady ČJF
Usnesení Rady ČJF:
- Rada ČJF jednohlasně schvaluje návrh investičního záměru na pořízení softwarového systému
Online centrály ČJF a to do výše Kč 2.500.000,00.
Rada ČJF současně sděluje, že tento návrh investičního záměru nijak neovlivní výši členských
poplatků ani financování odvětví „sportu“ ČJF.
Zapsala Nella Gottweisová
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