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Zápis ze 6. zasedání VV ČJF - 05.10. 2015  

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

Kateřina Říhová,  

 

Hosté: D. Diringerová, Mgr. Karina Divišová, Ing. R. Habásková, Ing. J. Kunát, M. Litovová, Mgr. J. 

Perníčková, Ing. K. Šalková, A. Videnková 

 

Omluveni: JUDr. Petr Toman, M. Holub 

 

 

1. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil návrh programu 6. zasedání VV ČJF, který přednesla 

Ing. Olga Plachá. 

2. VV ČJF projednal a jednohlasně schválil zápis z 5. zasedání VV ČJF, ze dne 09.09. 2015. 

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

4. Manažeři jednotlivých disciplín informovali VV ČJF o dění v jednotlivých disciplínách a činnosti 

jednotlivých odborných komisí. 

4.1 Vytrvalost: 

- M. Litovová informovala VV ČJF o potřebě uspořádat FEI kurzu pro FEI traťové veterináře a 

FEI Treating veterináře, FEI rozhodčí, FEI stavitele tratí, FEI tech. delegátů a FEI stewardů 

disciplíny vytrvalost a současně VV ČJF požádala o uspořádání FEI kurzu pro dané oficiály.  

VV ČJF se bude žádostí dále zabývat. 

- M. Litovová informovala VV ČJF o umístění T. Kopecké na 2. místě FEI žebříčku jezdců 

k datu 31.08. 2015. 

- M. Litovová informovala VV ČJF o ukončení svého působení na pozici manažera komise 

vytrvalosti ČJF, k  31.12. 2015.  

4.2. Reining: 

- Ing. K. Šalková se dotázala Ing. E. Pařenicové na situaci čerpání rozpočtu disc. reining pro rok 

2015. 

- Ing. K. Šalková se dotázala VV ČJF na případný termín doručení návrhu STP MČR 2016 v disc. 

rening.  

- Ing. K. Šalková se dotázala VV ČJF na systém výběru sportovních akcí jednotlivých disciplín 

pro natáčení TV pořadů. 

- Ing. K. Šalková se dotázala JUDr. K. Říhové na možnost uspořádání kurzu rozhodčích ČJF a 

ZZVJ pro disciplínu reining a způsobu organizace těchto akcí.  

  JUDr. K Říhová kontaktuje Jihočeskou oblast, která bude pořádat nejbližší kurz rozhodčích, 

s požadavkem rozšíření o reining. 

4.3. Voltiž: 

- A. Videnková informovala VV ČJF o účasti českého týmu na velkých závodech v Rakousku, 

kterých se zúčastnili na pozvání pořadatele. 

- A. Videnková se VV ČJF dotázala na možnost využití finančních prostředků z ČOV a 

případného využití tohoto programu účast českých reprezentantů na ME J Ermelo (NED). 

- A. Videnková se dotázala p. J. Hupky na systém případného zapracování úprav národních  

pravidel. 

4.4. Spřežení: 

- Ing. J. Kunát informoval VV ČJF o průběhu MČR A, konaném v Bolehošti. 

- Ing. J. Kunat se dotázal VV ČJF na termín uveřejnění kalendáře národních závodů pro rok 2016. 

VV ČJF sděluje, že kalendář národních závodů může být uveřejněn až na základě schválení 

kalendářů nár. závodů jednotlivých oblastí, které jsou následně zaslány na Sekretariát ČJF a tam 

jsou vloženy do systému. 

- Ing. J. Kunát se dotázal JUDr. K. Říhové na možnost změny pravidel udělení kvalifikace 

národního rozhodčího disciplíny spřežení a ztížení obtížnosti udělení této kvalifikace, a to 

navýšením požadovaného praktického rozhodování.  
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  Komise spřežení předloží komisi vzdělávání návrh. 

4.5. Pony: 

- Mgr. J. Perníčková informovala členy VV ČJF o Benjamin Cupu a jeho úspěšném zakončení 

pro sezonu 2015. 

- Mgr. J. Perníčková informovala členy VV ČJF o průběhu a stavu příprav na Finále Styl 

Šampionátu. 

- Mgr. J. Perníčková informovala členy VV ČJF o problémech vzniknuvších při Finále ČDP 2015 

a častým změnám v časovém programu, který zapříčinil posun finálového, 3. kola, kategorie 

pony, která zásadním způsobem ovlivnila tuto kategorii. 

4.6. Drezura: 

- Ing. R. Habásková informovala členy VV ČJF o problému týkajícím se umožnění opakovanému 

přihlášení Ing. S. Fialové na FEI zkoušky rozhodčích, které se uskuteční ve dnech 19.-22.11. 

2015 ve Stuttgartu (GER). 

  Na základě pravidel FEI, umožňujících žádat o udělení výjimky z předepsaných FEI podmínek, 

týkajících se vlastní výkonnosti uchazeče, bude prostřednictvím Sekretariátu ČJF zaslána na FEI 

žádost o udělení této výjimku pro Ing. S. Fialovou. V případě souhlasného stanoviska FEI a 

následného udělení dané FEI výjimky, na jejímž základě Ing. S. Fialová doplní potřebné 

podmínky FEI prostřednictvím dalších 4 sit-ins“, 4 „shadow- judging“ a při splnění daných 

podmínek, bude Ing. S. Fialová přihlášena na FEI zkoušky rozhodčích. 

- Ing. R. Habásková se dotázala VV ČJF ve věci problematiky správy drezurních webových 

stránek drezurní komise. 

- Ing. R. Habásková předala GS pamětní plaketu ME D – para 2015. GS uloží tuto pamětní 

plaketu na Sekretariátu ČJF. 

- Ing. R. Habásková informovala VV ČJF o splnění kvalifikačních podmínek A. Vištalové na 

paralympiády Rio 2016. 

- Ing. R. Habásková se dotázala VV ČJF na situaci související se SCM. 

VV ČJF sděluje, že situace ve věci SCM je v řešení. 

- Ing. R. Habásková informovala VV ČJF o odstoupení H. Štěpánové z pozice člena drezurní 

komise ČJF – pro paradrezuru. 

- Ing. R. Habásková se oslovila Ing. E. Pařenicovou ve věci problematiky čerpání rozpočtu 

disciplíny paradrezury.  

4.7. Všestrannost: 

- D. Diringerová informovala VV ČJF o předběžném jednání s tréninkovým centrem na SCM 

disciplíny všestrannost. 

- D. Diringerová se dotázala Ing. E. Pařenicové na situaci čerpání rozpočtu disc. všestrannost pro 

rok 2015. 

- D. Diringerová informovala VV ČJF o uskutečnění školení technických delegátů, stavitelů tratí 

a rozhodčích, které ve spolupráci s Východočeskou oblastí, uskuteční dne 30.10. 2015 

v Pardubicích. 

- D. Diringerová se na VV ČJF obrátila s dotazem ve věci zavedení žlutých karet do národních 

pravidel. 

         VV ČJF se bude otázkou případného zavedení žlutých karet do praxe dále zabývat. 

5. VV ČJF společně s manažery jednotlivých odb. komisí řešil otázku pořádání MČR v roce 2016. 

GS byl VV ČJF pověřen ke zkontaktování a vyřešení problematiky pořádání MČR ve voltiži. 

6. VV ČJF spolu s J. Matuškou projednal problematiku startu jednoho ponyho ve dvou soutěžích za 

den při jedněch závodech všestrannosti, které se konaly ve dnech 11.-12.08. 2015 v Herouticích. 

7. J. Matuška informoval VV ČJF o svém odstoupení z funkce člena legislativní komise ČJF. 

8. Ing. O. Plachá přednesla finální verzi Jednacího řádu VV ČJF.  

VV ČJF přednesený návrh jednohlasně schválil. 

9. Ing. O. Plachá přednesla VV ČJF návrh dopisu, týkajícího se problematiky převodu vlastnictví 

koně z majitele na majitele, na Ministerstvo zemědělství ČR. 

VV ČJF přednesený návrh jednohlasně schválil a dopis bude prostřednictvím Sekretariátu ČJF 

zaslán.  
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10. Ing. O. Plachá přednesla VV ČJF návrh znění smlouvy o postoupení smlouvy mezi pořadateli 

Jezdecký klub Ptýrov, o.s., ESC Olomouc a Českou jezdeckou federací, související s pořádáním 

MČR S. 

VV ČJF přednesený návrh a znění dané smlouvy jednohlasně schválil. 

11. VV ČJF projednal možnost uspořádání specializovaného školení, týkající se problematiky 

dopingu, které by bylo otevřeno všem zájemcům z široké jezdecké veřejnosti s možností jeho 

uspořádání ještě v průběhu roku 2015. 

VV ČJF možnost uspořádání daného školení jednoznačně podporuje a Sekretariát ČJF byl 

pověřen zjištěním administrativních záležitostí, k uspořádání takového školení, potřebných. 

12. VV ČJF projednal možnost uspořádání FEI školení oficiálů. 

VV ČJF se touto otázkou bude nadále zabývat; Sekretariát ČJF zajistí administrativní informace 

ze strany FEI, těchto FEI školení se týkajících. 

13. VV ČJF se zabýval problematikou návrhu Kategorizace skokových jezdců a případného uvedení 

této kategorizace do praxe. 

VV ČJF schválil, aby daný návrh, po zapracování navržených úprav, vzniknuvších při 6. zasedání  

VV ČJF, byl následně zaslán jednotlivým oblastním výborům ČJF k možnosti vznesení 

připomínek. Dále bude dokument zveřejněn na stránkách ČJF/ disciplína skoky/ kategorizace 

14. M. Blažek.manažer IT komise, přednesl VV ČJF detailní informace, týkající se vypsání 

výběrového řízení na pořízení „Online centrála ČJF“. Zveřejněním výzvy k VŘ nevzniká ČJF 

žádný závazek a VŘ může být tedy i zrušeno pokud Rada ČJF neschválí rozpočet na realizaci. 

VV ČJF na základě dodaných materiálů schválil podobu výběrového řízení na pořízení programu 

„Online centrála ČJF“, kdy prvním krokem k uskutečnění pořízení nového programu „Online 

centrála ČJF“ bude zjištění finanční náročnosti celého programového řešení. Následně budou 

nabídky na realizaci předloženy Radě k posouzení a případnému zařazení do rozpočtu ČJF.  

VV ČJF jednohlasně schválil uveřejnění materiálů, souvisejících s vypsáním výběrového řízení 

na pořízení programu „Online centrály ČJF“.   

15. M. Blažek navrhnul jmenování M. Hladíka za člena IT komise. 

VV ČJF přednesený návrh schválil v poměru 4 pro a 1 proti (B. Rejnek); M. Hladík byl jmenován 

členem IT komise. 

16. Ing. E. Pařenicová přednesla VV ČJF problematiku fungování webových stránek jednotlivých 

odborných komisí mimo webové stránky ČJF. 

VV ČJF připomíná všem odborným komisí, že k informování o aktivitách v dané disciplíně mají 

sloužit webové stránky ČJF. 

VV ČJF současně upozorňuje, že tento požadavek byl odb. komisím již sdělen, a to jmenovitě B. 

Rejnkem.  

VV ČJF bude nedodržení tohoto požadavku tolerovat pouze na dobu přechodného období a to 

nejdéle do 31.12. 2015.  

17. Ing. O. Plachá informovala VV ČJF o nových záležitostech týkajících se kauzy Šalomonová, kdy 

dotyčná osoba na sebe podala návrh na zahájení insolvenčního řízení.  

O dalším průběhu bude VV ČJF informovat. 

18. JUDr. K. Říhová informovala členy VV ČJF o činnosti ze vzdělávací oblasti ČJF a nejinak i 

činnosti Vzdělávací komise ČJF. 

19. VV schválil zkušební komisi pro zkoušky instruktorů v termínu 21.- 22. 1. 2016 v Nových 

Zámcích ve složení: předseda komise - Ing. Jaroslav Pecháček, komisaři: Ing. Jan Metelka, 

Jaroslav Jindra st. a Mgr. Petra Balnarová. 

20. VV ČJF se zabýval žádostí L. Viesnerové na možnost předčasného složení ZZVJ V. Kukuové (r. 

nar. 2004). 

VV ČJF dotyčnou žádost schvaluje, a to v poměru 4 pro a 1 proti (J. Hupka), avšak s podmínkou 

vydání dané licence až v r. 2016, tedy ve věku dovršení 12 let jezdkyně. 

21. VV ČJF sděluje, že po zrevidování materiálů (zaslané přihlášky na FEI kurzu rozhodčích a 

následnému úspěšnému složení zkoušek a rozhodnutí VV ČJF ze dne 10.02. 2015) souhlasí se 

jmenováním J.Pavla FEI rozhodčím level 2 pro disc. spřežení. 

22. Po konzultaci s manažerkou DK, VV ČJF jednohlasně schvaluje pověření MUDr. J. Kulichové, 

tělovýchovné lékařky a mezinárodní klasifikátorky FEI, vedením národní klasifikace jezdců pro 

účely disciplíny paradrezura. Součástí tohoto pověření je profesionální zacházení s osobními 



 4 

údaje a medicínskými daty, nezbytnými k výkonu procesu klasifikace a to včetně jejich bezpečné 

úschovy a ochrany, dle platných norem. 

23. J. Hupka informoval členy VV ČJF o činnosti z legislativní oblasti ČJF a činnosti Legislativní 

komise ČJF. 

- 21.1 J. Hupka upozorňuje členy VV ČJF na vzniklý problém související s absencí editovatelné 

verze pravidel ČJF na Sekretariátu ČJF;  

- 21.2 J. Hupka informuje členy VV ČJF, že informoval manažery jednotlivých komisí o 

potřebě dodání návrhů na úpravu národních pravidel a STP MČR pro rok 2016; to vše 

v termínu nejpozději do 30. listopadu 2015. 

- 21.3 J. Hupka informoval členy VV ČJF o kauze související s R. Mayer, jak je prezentováno 

v zápisu komise všestrannosti ze dne 04.09. 2015. 

VV ČJF v návaznosti na tuto informaci žádá GS ČJF o vysvětlení stavu věci. 

GS VV ČJF sdělila, že ze strany Komise všestrannosti se jedná o uveřejnění mylné informace, 

jelikož R. Mayer měla v dané době řádně uhrazeny veškeré poplatky (členský, licenční i 

povolení startu), což doložila potvrzením o proběhlé bankovní transakci. K opožděnému 

zapsání do Centrály ČJF došlo z důvodů zdravotní indispozice obl. sekretářky (hospitalizace 

v nemocnici, spojená s chirurgickým zákrokem). 

- 21.3 J. Hupka žádá členy VV ČJF o umožnění svolání schůzky schvalovatelů rozpisů závodů 

ke sjednocení pravidel schvalování. 

VV ČJF dotyčný návrh jednohlasně schvaluje. 

- 21.4. J. Hupka požádal VV ČJF o schválení za člena legislativní komise p. M. Moudrého 

VV ČJF daný návrh jednohlasně schvaluje a jmenuje M. Moudrého za člena Legislativní 

komise ČJF. 

24. VV ČJF se zabýval problematikou odstoupení M. Litovové, manažerky odb. komise vytrvalosti, a 

absencí manažera skokové komise. 

VV ČJF sděluje, že na obsazení daných funkcí bude vypsáno výběrové řízení. 

25. VV ČJF schválil termínovou listinu MČR a MZ (viz příloha zápisu) vyjma MČR ve voltiži a 

MČR ve vytrvalosti. VV se bude zabývat novými návrhy ze strany manažerek zmíněných 

disciplín na svém dalším jednání.  

26. VV ČJF vzal na vědomí zápisy komise všestrannosti ze dne 04.09. 2015, resp. 28.09. 2015. 

27. VV ČJF vzal na vědomí zápisy ze zasedání OV Jihočeské oblasti (26.08. 2015), OV Oblasti 

Vysočina (02.09. 2015), OV Severočeské oblasti (08.09. 2015), OV Severomoravské oblasti 

(14.09. 2015), OV Západočeské oblasti (01.09. 2015) a zápis OV Zlínské oblasti (31.08. 2015). 

28. VV ČJF vzal na vědomí zápis ze zasedání Legislativní komise ČJF. 

29. VV ČJF sděluje, že zasedání Rady ČJF se bude konat dne 27.10. 2015. 

30. VV ČJF sděluje, že následující zasedání VV ČJF proběhne dne 19.10. 2015. 

 

 

Úkoly ze zasedání VV ČJF: 

 
 

Číslo 

úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění 

Zodpovídá Nový termín 

1/2 

Vypracování metodického pokynu pro vyplácení odměn za 

úspěšnou reprezentaci 
30.11.2015 

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

6/1 
Dodání návrhů úprav národních pravidel a STP MČR 2016 30.11. 2015 

 
J. Hupka + manažeři odb. komisí disciplín  

6/2 
Školení na téma doping - příprava realizace 31.10.2015 

 
GS + Sekretariát ČJF + B. Rejnek   

6/2 
FEI školení – veterináři + oficiálové zjištění situace na FEI 19.10.2015 

 
GS + Sekretariát ČJF + B. Rejnek  
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Příloha:  

 
Termínová listina MČR a MZ v ČR 2016 

 

14. 07. – 17. 07. 2016 MČR skoky Olomouc (děti, junioři) 

22. 07. – 24. 07. 2016 MČR skoky Martinice (mladí jezdci, senioři) 

28. 07. – 31. 07. 2016 MČR všestrannost Pardubice (všechny kategorie + pony) 

10. 08. – 14. 08. 2016 MČR skoky a drezura Zduchovice (pony) 

18. 08. – 21. 08. 2016 MČR drezura Zduchovice (všechny kategorie + para) 

10. 09. – 11. 09. 2016 MČR reining Krakovany (všechny kategorie) 

23. 09. – 25. 09. 2016 MČR spřežení (všechny kategorie) 

01. 10. – 02. 10. 2016 MČR paravoltiž Brno 

21. 04. – 24. 04. 2016 CAI Kladruby nad Labem (spřežení) 

05. 05. – 08. 05. 2016 CAIO-W Nebanice (spřežení) 

12. 05. – 15. 05. 2016 CAI Němčice (spřežení) 

02. 06. – 05. 06. 2016 CVI Frenštát pod Radhoštěm (voltiž) 

17. 06. – 19. 06. 2016 CDI-W Brno (drezura) 

23. 06. – 26. 06. 2016 CSI-W Olomouc (skoky) 

 


