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Zápis ze 2. zasedání VV ČJF - 02.06. 2015  
 

Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Nella Gottweisová, Jaroslav Hupka, Ing. Eva Pařenicová, Ing.Olga Plachá, Bohumil Rejnek, JUDr. 

Kateřina Říhová,  

 

Hosté: Mgr. Karina Divišová, Marek Holub, JUDr. Petr Toman 

 

 

1. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil návrh programu 2. zasedání VV ČJF, který přednesla 

Ing. Olga Plachá. 

2. VV ČJF projednal a jednohlasně schválil zápis z 1. Zasedání VV ČJF, ze dne 19.05. 2015. 

3. VV ČJF projednal vypracování úkolů, zadaných na minulém zasedání VV ČJF. 

4. P. B. Rejnek předložil VV ČJF návrh složení odborných komisí disciplín drezura, voltiž a 

vytrvalost, které zůstávají ve stejném složení, jako dosud. 

P. B. Rejnek předložil VV ČJF návrh složení odborné komise disciplíny pony, která zůstala 

v původním složení, kromě jedné změny, kdy pí. N. Knopová byla nahrazena Ing. S. 

Vingrálkovou. 

P. B. Rejnek předložil VV ČJF návrh složení odborné komise disciplíny všestrannost, a to ve 

složení MUDr. L. Létal, Ing. P. Vaněk, pí. L. Šedá, pí. S. Heidenreichová, p. R. Falta a Ing. A. 

Klauz. 

P. B. Rejnek předložil VV ČJF návrh složení odborné komise disciplíny reining, a to ve složení J. 

Doležán, MUDr. R. Karásková, Ing. H. Gritzbachová a p. M. Orel. 

VV ČJF hlasoval o všech návrzích na složení odborných komisí jednotlivě a všichni končící 

členové odborných komisí byli jednohlasně odvoláni a noví členové odborných komisí byli 

jednohlasně jmenováni. 

5. P. B. Rejnek informoval VV ČJF, že návrhy složení odborných komisí skoky a spřežení budou 

řešeny po zaslání kompletních návrhů manažerů daných disciplín. Do té doby, budou odborné 

komise disciplín skoky a spřežení pracovat v původním složení, pod vedením předsedy dané 

komise. 

6. VV ČJF projednal žádost M. Ohnheisera, šéfa ekipy CSIO Linz, podanou prostřednictvím p. B. 

Rejnka a to ve věci udělení zvláštní finanční odměny pro členy vítězného družstva. VV ČJF velmi 

oceňuje zcela mimořádný úspěch skokového družstva při CSIO Linz. 

Ve věci dané žádosti, kterou VV ČJF projednal, VV ČJF jednohlasně schválil, že v závislosti na 

absenci metodického pokynu rozdělování odměn za úspěšnou reprezentaci na MZ a současně při 

absenci schválení Rozpočtu ČJF, vyplacení odměny v pozdější části roku 2015. 

7. JUDr. P. Toman informoval VV ČJF ve věci vypracování „reprezentační smlouvy“, že tato 

nemohla být dosud vypracována a to na základě složitosti této problematiky a nedodání 

dostatečných podkladů pro její zpracování.  

8. VV ČJF vzal na vědomí zápis SK ze dne 13.04. 2015 a zápis z reprezentační schůzky „A“ kádru 

ze dne 25.04. 2015. 

9. VV ČJF vzal na vědomí dodané zápisy ze zasedání OV Zlínské oblasti (25.05. 2015), OV 

Středočeské oblasti (11.05. 2015), OV Severomoravské oblasti (11.05. 2015), OV Východočeské 

oblasti (18.05. 2015), OV Oblasti Praha (13.05. 2015), OV Západočeské oblasti (12.05. 2015). 

VV ČJF sděluje, že veškerá komunikace mezi OV ČJF a VV ČJF, bude probíhat prostřednictvím 

členů VV ČJF, kdy OV osloví člena VV ČJF do jehož působnosti záležitost spadá a tento jej pak 

předloží ke schválení zařazení do Programu zasedání VV ČJF. 

V případě, že si OV nebude jist zařazením dané záležitosti, osloví GS ČJF nebo prezidenta ČJF, 

jejímž prostřednictvím bude věc předložena ke schválení zařazení do Programu zasedání VV ČJF. 

10. Ing. E. Pařenicová předložila VV ČJF návrh na rozdělení finančních prostředků z Programů VII. 

MŠMT, určeného paradisciplínám. 

Ing. O. Plachá navrhuje VV ČJF přerozdělení dotyčných finančních prostředků dle jasného 

metodického pokynu. 
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VV ČJF tento návrh jednohlasně schválil a současně pověřil Ing. E. Pařenicovou vypracováním 

tohoto metodického pokynu. 

11. Ing. E. Pařenicová předložila VV ČJF účetní závěrku za rok 2014 a to včetně povinných příloh, 

podepsanou bývalým vedením ČJF. 

VV ČJF bere předloženou účetní závěrku za rok 2014, a to včetně povinných příloh, podepsanou 

bývalým vedením, na vědomí. 

12. VV ČJF schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2014 do vlastního jmění ČJF. 

13. VV ČJF se zabýval problematikou účetního ČJF, kdy spolupráce mezi ČJF a účetním ČJF, p. L. 

Pexou, je velmi nevyhovující a dále řešena. 

14. Ing. E. Pařenicová informovala VV ČJF o situaci smluvního zajištění SCM. 

VV ČJF projednal a jednohlasně schválil potřebu analýzy k vypracování podkladů pro vypsání 

výběrových řízení na střediska SCM. Vypracováním této analýzy pověřil Ing. E. Pařenicovou a p. 

B. Rejnka. 

15. JUDr. K. Říhová seznámila VV ČJF se stanoviskem k uznávání zahraničních zkoušek základního 

výcviku jezdce ze strany ČJF. VV ČJF projednal a jednohlasně schválil potřebu snahy o uzavření 

dohod s okolními národními federacemi ve věci vzájemného uznávání zkoušek základního 

výcviku jezdce, které do této doby probíhalo jednostranně pouze strany ČJF.  

VV ČJF současně pověřil JUDr. K. Říhovou oslovením sousedních národních federací ve věci 

dohod o vzájemném uznávání výše zmíněných zkoušek. 

16. VV ČJF projednal podnět JUDr. K. Říhové ve věci Přestupního a registračního řádu ČJF. 

Vypracování stanoviska k dané záležitost byla VV ČJF pověřena DiK ČJF. 

17. VV ČJF projednal podnět GS ve věci stanovení minimální lhůty pro ohlášení potřeby výběru 

hotovostních finančních prostředků. 

VV ČJF jednohlasně schválil tuto minimální lhůtu pro ohlášení potřeby výběru hotovostních 

finančních prostředků a to v délce 8 dní před potřebou vyzvednutí hotovostních prostředků ze 

strany žadatele. 

18. VV ČJF projednal podnět GS ve věci vedení evidence (dynamických seznamů) rozhodčích 

daných disciplín a zveřejnění těchto seznamů na webu ČJF. VV ČJF pověřil vypracováním 

stanoviska k danému podnětu JUDr. K. Říhovou. 

Sekretáři oblastí též dostanou instrukce k jednotnému zapisování refreshingů a odborných školení 

disciplín do poznámky v centrální evidenci. 

19. JUDr. Říhová informovala o proběhlém vstupním školení kandidátů na stylové rozhodčí pod 

vedením Ing. Šímy. Školení se účastnili 3 kandidáti. 

20. VV projednal pokračování spolupráce s NF Francie. JUDr. Říhová seznámí Ing. Plachou 

s potřebnými dalšími kroky pro převzetí systému výcviku jezdce GALLOPS. 

21. VV ČJF projednal žádost JK Opava – Kateřinky ve věci investiční bezúročné půjčky s využitím 

půjčky z ČUS. GS se informovala na ČUS a dle oficiálního vyjádření ČUS je Fond půjček ČUS 

určen prioritně na jiné než investiční účely a půjčka od ČUS je navíc možná jen na 12 měsíců VV 

ČJF jednohlasně schválil zamítnutí dané žádosti. 

22. Ing. Olga Plachá informovala VV ČJF o proběhnuvší schůzce s předsedou ČOV. 

23. Ing. O. Plachá informovala VV ČJF o své proběhnuvší návštěvě při zasedání OV JmO. 

24. Ing. O. Plachá informovala o požadavcích Mgr. Vlkové, zastupující ČJF v „kauze Šalamonová“, 

o jejích požadavcích na dodání určitých podkladů.  

Ing. E. Pařenicová navrhuje, aby VV ČJF oslovil pí. D. Denkovou ve věci spolupráce v této 

kauze. V případě souhlasného stanoviska ze strany pí. D. Denkové bude VV ČJF pověřena 

dodáním potřebných dokumentů, další potřebnou kooperací a účastí na soudních řízeních v dané 

kauze. 

VV ČJF o tomto návrhu hlasoval a tento schválil v poměru 4 pro a 1 proti (Ing. O. Plachá, jež 

považuje možnou spolupráci za problematickou). 

25. P. J. Hupka informoval VV ČJF o problematice vodního příkupu na MČR D/J – skoky, kdy pro 

kategorii dětí a družstev dětí a juniorů byly STP upřesněny a to následovně: „není povolen 

klasický zapuštěný vodní příkop tak, jak je popsán ve skokových pravidlech čl. 211 odst. 1.“ 

26. P. J. Hupka informoval VV ČJF o návrhu rozpisu MČR D/J – skoky, který bude schválen 

v nejbližších dnech. Informace o dalších rozpisech MČR budou dodány na následujícím zasedání 

VV ČJF. 
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27. P. J. Hupka předložil VV ČJF tabulku se jmény rozhodčích a funkcionářů MČR 2015. 

28. VV ČJF vzal na vědomí zápis ze zasedání KRK ČJF, ze dne 13.05. 2015. 

29. VV ČJF rozhodl jednohlasně zamítavě ve věci zakoupení televizních práv na ME Aachen 2015 a 

finanční podpory na výrobu 15ti minutové reportáže olympijské kvalifikace, která proběhne 

v Šamoríně (SVK). 

30. VV ČJF projednal a jednohlasně schválil pověření p. J. Malinovského vyjednáváním o 

prodloužení termínu rezervace ND na Vinohradech za účelem organizace Galavečera ČJF, a to do 

30.06. 2015. 

31. VV ČJF sděluje, že na základě požadavku manažerky drezurní komise, Ing. R. Habáskové, ze dne 

01.06. 2015, nařídil ještě téhož dne odběr vzorku krve k vyšetření na zakázané látky. Odběr 

daného vzorku proběhl týž den ve stáji, kde je daný kůň ustájen a odebraný vzorek byl ještě téhož 

dne zaslán do německé laboratoře. 

32. VV ČJF sděluje, že následující zasedání VV ČJF proběhne dne 17.06. 2015. 

 

 

Úkoly ze zasedání VV ČJF: 

 

Číslo 

úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění 

Zodpovídá Nový termín 

1/1 

Vypracovat stanovisko na metodiku uznávání jezdeckých 

licencí (ZZVJ) zahraničních NF 
02.06. 2015 

splněno 

JUDr. K. Říhová + J. Hupka  

2/1 

Zjištění situace s počtem parajezdců pro disciplíny voltiž a 

drezura; následně vypracování metodiky, s dotací Programu 

VII. související. 

02.06. 2015 
splněno 

B. Rejnek + Ing. E. Pařenicová  

3/1 

Prověření smluv na mobilní a datové služby a následné 

zvolení postupu při případném vypsání výběrového řízení na 

poskytovatele daných služeb ČJF. 

 
trvá 

Ing. O. Plachá + GS  

4/1 
Problematika vodního příkopu na MČR dětí a juniorů  24.05. 2015 

splněno 
J. Hupka + Skoková komise  

1/2 

Vypracování metodického pokynu pro vyplácení odměn za 

úspěšnou reprezentaci 
31.08. 2015 

 

Ing. E. Pařenicová + B. Rejnek + manažeři odb. komisí  

2/2 

Vypracování metodického pokynu pro rozdělení finančních 

prostředků  
17.06. 2015 

 

Ing. E. Pařenicová  

 

 

 


