Zápis z 8. zasedání VV ČJF - 03.11. 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
Nepřítomni: JUDr. Petr Toman
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VV ČJF projednal návrh programu 8. zasedání VV ČJF, který přednesla Ing. Olga Plachá.
Ing. E. Pařenicová navrhla doplnění programu o další body z ekonomické oblasti.
B. Rejnek navrhnul doplnění programu o další body programu ze sportovní oblasti.
VV ČJF jednomyslně schválil návrh programu 8. zasedání VV ČJF, doplněný o návrhy
požadované ze strany Ing. Eva Pařenicové a B. Rejnka.
VV ČJF projednal a jednohlasně schválil zápis ze 7. zasedání VV ČJF, ze dne 19.10. 2015.
VV ČJF projednal vypracování úkolů, zadaných na minulém zasedání VV ČJF.
Ing. O. Plachá informovala členy VV ČJF z různých oblastí chodu ČJF a to včetně ze zasedání
Rady ČJF, které proběhlo dne 27.10. 2015.
Ing. O. Plachá informovala členy VV ČJF o problematice rozpočtových a účetních priorit pro rok
2016.
Ing. O. Plachá vyzvala členy VV ČJF , aby připravili plán práce pro rok 2016 s důrazem
vzájemné provázanosti jednotlivých odvětví (sport, vzdělávání, legislativa, …).Termín pro
zpracování bude upřesněn na příštím zasedání VV ČJF.
Ing. E. Pařenicová, 1. viceprezident VV ČJF – pro ekonomiku, přednesla členům VV ČJF
informace z ekonomické oblasti ČJF a to včetně průběhu podávání žádostí na dotační tituly
MŠMT, včetně některých detailních informací, souvisejících s určitými dotačními programy.
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, přednesl žádost Ing. R. Šalka o vyjádření
podpory ze strany ČJF a to ve věci zvýšení jeho kvalifikace FEI level 4*, pro disciplíny skoky.
B. Rejnek, dotyčnou žádost, jako 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, podporuje.
VV ČJF danou žádost jednohlasně schválil a podporuje.
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, nastínil problematiku dekorování 25% jezdců,
účastnících se dané soutěže, a to v souvislosti s udržením bezpečnosti při dekorování při
soutěžích s velkým počtem startujících.
J. Hupka sdělil, že určení počtu jezdců, účastnících se s koňmi dekorování, je nyní řešeno VP
bude navržena úprava do pravidel platných v roce 2016 tak, aby rozhodnutí o způsobu dekorování
byl v kompetenci hl. rozhodčího.
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, nastínil VV ČJF problematiku „jednotného
formuláře rozpisů závodů“.
J. Hupka sdělil, že v tuto chvíli se jedná o návrh jisté šablony pro znění a podobu rozpisů závodů.
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, nastínil VV ČJF problematiku odměňování
rozhodčích a dalších oficiálů na MZ, pořádaných na území ČR.
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, navrhnul změnu terminologie v PJS v označení
funkcionáře „komisař“ na mezinárodně používanou a uznávanou terminologii „steward“.
J. Hupka informoval VV ČJF, že jistá změna v terminologii se v některých opodstatněných
případech pro rok 2016 chystá a tato bude promítnuta do úprav PJS.
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, nastínil VV ČJF problematiku kvalifikace
stewarda na národních závodech.
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, nastínil VV ČJF problematiku a možnost
zavedení jednotného formuláře „Zpráva hl. rozhodčího ze závodů“.
VV ČJF se bude možností zavedení daného jednotného formuláře dále zabývat.
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, přednesl žádost P. Maška a J. Holé o proplacení
vstupních poplatků na FEI kurz stavitelů parkurů level 2.
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VV ČJF o dané žádosti hlasoval a tato nebyla schválena v poměru 3 proti, 1 pro (B. Rejnek) a 1
zdržen (J. Hupka). Prezident ČJF, Ing. O.Plachá, doporučila vypracování jednotného postupu
k těmto žádostem tak, aby VV nemusel řešit žádosti o proplacení poplatků, ale postupovalo se
podle platného předpisu.
VV ČJF se bude dále zabývat potřebou vypracování metodického pokynu na podporu dalšího
vzdělávání a zvyšování kvalifikace jednotlivých oficiálů (rozhodčí vč. stylových rozhodčích,
stewardi, stavitelé parkurů a tratí, atd.).
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, ve zkratce informoval členy VV ČJF o
proběhnuvším výběrovém řízení na frekventanty SCM disc. skoky, které se uskutečnilo ve dnech
31.10. a 01.11. 2015 ve Zduchovicích. Další termín výběrového řízení na frekventanty SCM disc.
skoky proběhne v Chotěbuzi a to v termínu 07.-08.11. 2015.
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, přednesl VV ČJF žádost RNDr. R. Pacasové na
úpravu PJS ČJF(Skoková pravidla ČJF), týkající se možnosti použití uždění Bitless bridle Dr.
Cook.
VV ČJF jednohlasně danou žádost zamítl s odkazem na platná PJS ČJF a z důvodů dodržení
bezpečnosti pro všechny účastníky závodů.
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, informoval členy VV ČJF o záměru doc. Ing. D.
Misaře, CSc. a Ing. E. Sobotkové, Ph.D. napsat literární publikaci „Jezdectví na Olympijských
hrách“ a žádá ČJF o podporu v daném záměru (umožnění nahlédnutí do archivu, příp. možnost
rozhovorů s reprezentanty).
VV ČJF jednohlasně vyjadřuje autorům dané publikace podporu a se záměrem souhlasí, avšak za
předpokladu umožnění autorizace daného díla.
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, informoval členy VV ČJF o průběhu vypsaného
VŘ na uvolněnou pozici manažera odb. komise disc. skoky, resp. uvolněnou pozici manažera
odb. komise disc. vytrvalost.
20.1 B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, informoval členy VV ČJF o projeveném
zájmu o uvolněnou pozici manažera odb. komise disc. skoky ze strany uchazečů.
VV ČJF sděluje, že vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor se členy VV ČJF,
uchazeči budou vyzváni k doplnění relevantních informací (návrh členů týmu – SK, analýzu
současného stavu skokového sportu, návrh koncepce práce a činnosti SK – krátkodobé a
dlouhodobé záměry a cíle).
20.2. B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, informoval členy VV ČJF o projeveném
zájmu o uvolněnou pozici manažera odb. komise disc. vytrvalost.
VV ČJF sděluje, že vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor se členy VV ČJF,
uchazeči budou vyzváni k doplnění relevantních informací (návrh členů týmu odb. komise dané
disciplíny, analýzu současného stavu skokového sportu, návrh koncepce práce a činnosti odb.
komise dané disciplíny – krátkodobé a dlouhodobé záměry a cíle).
VV ČJF se zabýval odstoupením M. Ohnheisera z postu manažera Komise reprezentace disc.
skoky, které bylo elektronicky zasláno p. M. Ohnheiserem GS. Členové VV neměli otevřený
dopis p. Ohnheisera, který byl zveřejněn na webových stránkách jezdci.cz a jezdectvi.cz, před
jednáním VV ČJF k dispozici. Prezidentka ČJF, Ing. O.Plachá tedy přerušila jednání a dopis si
členové VV přečetli.
VV ČJF vzal na vědomí odstoupeníp.M. Ohnheisera, z postu manažera reprezentace disciplíny.
Otevřeným dopisem p.Martina Ohnheisera se bude VV zabývat na dalším zasedání VV, resp. na
zasedání VV bude schválena odpověď.
JUDr. K. Říhová, předala členům VV ČJF doplněnou žádost Mgr. M. Sedláčkové k její předchozí
žádosti o výjimku z praktické zkoušky zkoušek instruktorů (praktická část skoky). Doplnění
spočívalo v dodání lékařského posudku ošetřujícího lékaře.
VV ČJF s udělením dané výjimky jednohlasně souhlasí.
JUDr. K. Říhová informovala členy VV ČJF o otevření kurzu rozhodčích, pořádané
Východočeskou oblastí a pro disciplíny S, D, C, E a A. Bližší informace k danému kurzu budou
zveřejněny na webových stránkách ČJF.
VV ČJF otevření daného kurzu jednohlasně schvaluje.
JUDr. K. Říhová podala zprávu členy VV ČJF o své účasti na výroční konferenci IGEQ, která se
uskutečnila ve dnech 19.-22.11. 2015 v britském Stoneleigh.
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25. JUDr. K. Říhová opětovně přednesla žádost B. Novohradského o možnost předčasného složení
ZZVJ pro K. Hlaváčkovou (vnučka B. Novohradského) a to ve věku 7let.
VV ČJF danou žádost opětovně projednal a opětovně jednohlasně zamítnul (zdůvodnění daného
zamítnutí bylo uvedeno již při předchozím zamítnutí dané žádosti).
26. VV ČJF současně opětovně informuje všechny OV ČJF, aby při žádosti o zvýšení kvalifikace
rozhodčího nejprve oslovili danou odbornou komisi disciplíny o potvrzení a vyjádření
souhlasného stanoviska a následně, po doložení všech potřených podkladů takto kompletní žádost
zaslali na Sekretariát ČJF.
27. J. Hupka přednesl členům VV ČJF informace z legislativní oblasti ČJF a z činnosti Legislativní
komise ČJF.
28. J. Hupka informoval členy VV ČJF o proběhnuvší schůzce schvalovatelů rozpisů, která se
uskutečnila dne 22.10. 2015 a současně předložil zápis z dané schůzky.
VV ČJF bere danou zprávu na vědomí.
29. VV ČJF vzal na vědomí odstoupení p.A.Opatrnéhos postu člena komise reprezentace disc. skoky.
30. VV ČJF se opětovně zabýval zprávou KRK ČJF ze dne 21.09. 2015, na základě které bude dále
postupovat dle platné legislativy ve věci podezření z nedovolené fakturace ve výši Kč 166.664,00
ze strany I. Černocha, býv. manažera odb. komise disc. reining.
VV ČJF současně pověřuje KRK ČJF dalším šetřením a prověřením situace v letech 2011, 2012 a
2013.
31. GS přednesla členům VV ČJF výsledek VŘ na uvolněný post obl. sekretáře Oblasti Vysočina,
kdy na základě došlých materiálů a pohovoru byla vybrána p. Martina Váňová, která se daného
postu zhostí od 01.01. 2016 s tím, že v průběhu posledních dvou měsíců roku 2015 proběhne
postupné předání veškerých potřebných informací a podkladů k plynulému přechodu veškeré
práce a činností, související s prací obl. sekretáře dané oblasti.
VV ČJF vzal přednesenou informaci na vědomí a s výsledkem VŘ jednohlasně souhlasí.
32. VV ČJF se opětovně zabýval problematikou startu D. Uldrichové na MČR reining 2015 bez
platného členství v ČJF a uhrazení licenčního poplatku pro daný rok.
VV ČJF sděluje, že na základě informace E. Kuškové, obl. sekretáře Středočeské oblasti, D.
Uldrichová neměla a nemá uhrazen licenční poplatek pro rok 2015, dle Registračního a
přestupního řádu ČJF (Čl VII, odst. 1) tudíž neměla oprávnění startovat na daném MČR a z dané
výsledkové listiny musí být vyškrtnuta.
VV ČJF pověřuje GS prověřenín stavu fyzického vylepení platné licenční známky pro rok 2015
na licenci D. Uldrichové.
33. VV ČJF vzal na vědomí materiál vypracovaný GS shrnující pracovní náplně zaměstnanců
sekretariátu ČJF. Zároveň GS informovala VV ČJF o potřebě dalšího pracovníka na Sekretariát
ČJF.
34. Ing. O.Plachá, prezidentka ČJF, navrhla VV ČJF vypsání výběrového řízení na post generálního
sekretáře ČJF. O vypsání VŘ bude VV ČJF dále jednat.
35. VV ČJF vzal na vědomí zápis z DK (15.10.2015).
36. VV ČJF vzal na vědomí dodané zápisy ze zasedání OV Karlovarské oblasti (20.10. 2015), OV
Královéhradecké oblasti (20.08. 2015, resp. 24.09. 2015), OV Oblasti Vysočina (26.10. 2015).
37. VV ČJF sděluje, že následující zasedání VV ČJF proběhne dne 30.11. 2015.
38. JUDr. K. Říhová opustila 8. zasedání VV ČJF ve 13.04 hodin.
Úkoly ze zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu

Úkol
Zodpovídá

Termín
Nový termín

1/2

Vypracování metodického pokynu pro vyplácení odměn za
úspěšnou reprezentaci
Ing. E. Pařenicová + B. Rejnek + manažeři odb. komisí

6/1

Dodání návrhů úprav národních pravidel a STP MČR 2016
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30.11.2015

30.11. 2015

Stav plnění
trvá
trvá

6/2
6/2

8/1

J. Hupka + manažeři odb. komisí disciplín
Školení na téma doping - příprava realizace
GS + Sekretariát ČJF + B. Rejnek

31.10.2015

částečně splněno

FEI školení – veterináři + oficiálové zjištění situace na FEI

19.10.2015

částečně splněno

GS + Sekretariát ČJF + B. Rejnek
Vypracování plánu práce jednotlivých členů VV ČJF
Ing. O. Plachá, Ing. E. Pařenicová, B. Rejnek, J. Hupka,
JUDr. K. Říhová
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