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Zápis z 5. zasedání VV ČJF - 09.09. 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 

 

Omluveni: JUDr. Petr Toman 

 

 

1. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil Program 5. zasedání VV ČJF, který přednesla Ing. 

Olga Plachá. 

2. VV ČJF projednal a jednohlasně schválil zápis ze 4. zasedání VV ČJF, ze dne 27.07. 2015. 

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

4. Ing. O. Plachá informovala o proběhnuvší schůzce na MŠMT ČR. 

5. Ing. E. Pařenicová přednesla členům VV ČJF informace z ekonomické oblasti ČJF. 

- informovala členy VV ČJF o přípravě rozpočtu ČJF pro rok 2016, a to jmenovitě 1. fáze 

přípravy, týkající se rozpočtu oblastí a disciplín. 

6. Ing. E. Pařenicová přednesla členům VV ČJF návrh na odstoupení od uzavřené smlouvy se spol. 

Q – AUDIT, s.r.o., a to z důvodů nesplnění předmětu smlouvy, a to prověrky účetní závěrky roku 

2014. 

VV ČJF návrh na odstoupení od uzavřené smlouvy se spol. Q – AUDIT, s.r.o., a to z důvodů 

nesplnění předmětu smlouvy, jednohlasně schválil. 

7. VV ČJF pověřil B. Rejnka, 2. viceprezident ČJF pro sport, zadáním vypracování poţadavků  

činnosti odborných komisí a to zejména v oblastech členské základny dané disciplíny, rozvoji 

dané disciplíny, reprezentační otázce dané disciplíny a finančních poţadavků pro rok 2016, a to 

manaţerům jednotlivých odborných komisí disciplín. 

8. B. Rejnek, 2. viceprezident ČJF pro sport, přednesl členům VV ČJF informace ze sportovní 

oblasti ČJF. 

- B. Rejnek sděluje, ţe všichni manaţeři disciplín, účastnících se ME Aachen 2015, jsou povinni 

dodat reprezentační zprávy, včetně kompletního vyúčtovaní daného výjezdu, na Sekretariát 

ČJF, a to nejpozději do 20.09. 2015. 

9.  B. Rejnek, 2. viceprezident ČJF pro sport, poděkoval všem jezdcům a majitelům koní, účastnícím 

se Poháru národů, za výbornou reprezentaci ČR na daném seriálu a současně splnění kvalifikace 

do Finále Poháru národů, který se uskuteční ve dnech 24.-27.09. 2015 v Barceloně (ESP), coţ je 

historickým milníkem skokového sportu v ČR. 

       B. Rejnek současně poděkoval Sekretariátu ČJF za administrativní podporu celé akce.  

10. B. Rejnek, 2. viceprezident ČJF pro sport, navrhnul jako Chef d´Equipe pro Finále Poháru národů 

v Barceloně p. M. Ohnheisera. 

       VV ČJF návrh jednohlasně schvaluje. 

11. JUDr. K. Říhová přednesla členům VV ČJF informace ze vzdělávací oblasti ČJF a o činnosti 

Vzdělávací komise ČJF dle zápisu z jejího jednání ze dne 20. 8. 2015 

12. J. Hupka přednesl členům VV ČJF informace z legislativní oblasti ČJF, dále informace o 

schválení rozpisů Finále KMK S + D 2015, MČR A, a současně o schválení změn v rozpisech 

MČR S + D pony, MČR C – Panská Lícha, změna pravidel ČDP (týkající se finálového kola 

seriálu ČDP). 

13. J. Hupka přednesl členům VV ČJF řešení situace vzniklé při OM Oblasti Praha ve skocích, které 

se uskutečnilo ve dnech 12.-14. 06. 2015. 

14. J. Hupka poţádal VV ČJF o příspěvek na telefon ve výši Kč 400,-/měsíc. 

VV ČJF ţádost jednohlasně schválil. 

15. VV ČJF, na základě přihlášek podaných do výběrového řízení, sděluje, ţe novými tréninkovými 

středisky SCM byly předvybrány: 



 2 

Skoky: a)  Morava: Chotěbuz, obsazení trenérů v podobě Z. Ţíly, jako hl. trenéra, a F. Ludvíka, 

jako asistenta, je v jednání; 

             b) Čechy: Zduchovice, obsazení trenérů v podobě P. Vachutky, jako hl. trenéra, a R. 

Drahoty, jako asistenta, je v jednání. 

Drezura: Kralovický Dvůr, pod vedení hl. trenéra L. Marešové, asistent D. Křemenové; 

Voltiţ: Frenštát pod Radhoštěm, pod vedením hl. trenéra A. Svobodové, asistent A. Videnkové; 

Všestranost: Suchá u Litomyšle, pod vedením hl. trenéra D. Diringerové, asistent M. Příhody ml. 

16. VV ČJF pověřil Ing. E. Pařenicovou, 1. viceprezident ČJF pro ekonomiku, vypracováním 

podkladů pro přípravu smluv s vybranými tréninkovými centry SCM. 

17. VV ČJF projednal ţádost p. J. Malinovského o ukončení platné smlouvy na PR zastupování ČJF a 

současně moţnost zásadního zkrácení výpovědní lhůty této smlouvy ze strany J. Malinovského, 

která činí 1 rok. VV pověřil prezidentku ČJF, Ing. O. Plachou k zahájení jednání o předání 

agendy p.J.Malinovského. Následně bude rozhodnuto ke kterému dni bude smlouva ukončena. 

18. VV ČJF se zabýval otázkou udělení licencí parajezdcům, účastnících se oficiálních soutěţí 

„para“. 

VV ČJF rozhodl, ţe parajezdci, účastnící se oficiálních soutěţí „para“, musí být členy ČJF a 

současně být drţiteli platné jezdecké licence s přívlastkem „para“ – číslo licence i její specifikace 

bude uvedena v Centrální databázi ČJF. Tato licence bude opravňovat pouze k účasti na 

parasoutěţích, nikoliv k účasti na klasických soutěţích. 

VV ČJF navrhuje, aby parajezdci byly osvobozeni od úhrady licenčního poplatku a tento návrh 

současně předloţí Radě ČJF k jeho schválení, či zamítnutí, při nejbliţším zasedání Rady ČJF. 

19. VV ČJF projednal ţádost Jihomoravské oblasti o zvýšení kvalifikace na rozhodčí specialista – 

skoky pro I. Adámkovou a D. Kuřitkovou; zvýšení kvalifikace na národní rozhodčí – skoky pro I. 

Trtíkovou. 

VV ČJF ţádosti jednohlasně schválil, jelikoţ dotyčné splnily veškeré podmínky dané 

komplexním dokumentem Vzdělávání v ČJF.  

20. VV ČJF projednal ţádost Zlínské oblasti na udělení čestného odznaku pánům J. Jarkovi a MUDr. 

P. Lexovi, Ing. J. Balaštíkovi a K. Diringerovi. 

VV ČJF ţádost jednohlasně schválil, jelikoţ všichni uvedení splňují podmínky pro udělení 

čestného odznaku. 

21. VV ČJF projednal ţádost OV Středočeské oblasti, resp. ţádost subjektu JK Mělník, o udělení 

výjimky pro E. Hasnedlovou (rok nar. 2004), týkající se sloţení ZZVJ na velké koně jiţ v roce 

2015. 

VV ČJF jednohlasně schválil výše uvedenou ţádost o udělení výjimky ve věci předčasného 

sloţení ZZVJ na velké koně pro E. Hasnedlovou, avšak s podmínkou udělení licence na velké 

koně aţ v roce 2016. 

22. VV ČJF se zabýval dopisem Ing. P. Bůţkové, zaslaným prostřednictvím OV Středočeské oblasti 

a sděluje, ţe odpovědí na daný dopis je pověřena JUDr. K. Říhová, jakoţto člen VV ČJF pro 

vzdělávání, jelikoţ dopis se dané tematiky týká. 

23. VV ČJF projednal ţádost Karlovarské oblasti ČJF, resp. ţádost subjektu B. Novohradský, o 

udělení výjimky ve věci předčasného sloţení ZZVJ pony pro K. Hlaváčkovou (rok nar. 2008), 

týkající se umoţnění sloţení ZZVJ pony jiţ v roce 2015, tedy ve věku 7 let jezdkyně. 

VV ČJF jednohlasně zamítnul výše uvedenou ţádost o udělení výjimky ve věci předčasného 

sloţení ZZVJ pony pro K. Hlaváčkovou, a to ve věku 7 let. 

24. VV ČJF projednal ţádost Karlovarské oblasti na sníţení věkové hranice plnění ZZVJ na velké 

koně pro talentované děti, které jsou drţiteli pony licence, a to na základě výkonnosti v pony 

sportu na věk 11 let. 

VV ČJF jednohlasně zamítnul výše uvedenou ţádost a to s ohledem na celkovou bezpečnost 

zúčastněných na jezdeckých akcích. 

25. VV ČJF se zabýval dotazem Karlovarské oblasti, týkající se materiálu ke vzdělávání, a současně 

sděluje, ţe v této věci odpoví OV Karlovarské oblasti ČJF JUDr. K. Říhová, jakoţto člen VV ČJF 

pro vzdělávání.  

26. VV ČJF se zabýval dotazem OV Karlovarské oblasti ve věci řízení skokového sportu při absenci 

SK. VV ČJF sděluje, ţe se danou problematikou zabývá a záleţitost je v řešení. 
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27. VV ČJF se zabýval ţádostí D. Diringerové, manaţerky Komise všestrannosti, zaslané dne 02.09. 

2015, týkající se změny pravidel ve věci omezení počtu startů na den v disciplíně všestrannost, a 

to v návaznosti na situaci vzniklou při závodech všestrannosti, konaných ve dnech 11.-12.08. 

2015 v Herouticích, kde bylo sborem rozhodčím umoţněn start koně ve 2 různých soutěţích 

všestrannosti v 1 den a na jedněch závodech. 

VV ČJF na tuto situaci reaguje a jednohlasně schvaluje změnu pravidel disciplíny všestrannost a 

to tak, ţe kaţdý jeden kůň/pony účastnících se soutěţí všestrannosti, můţe startovat pouze v jedné 

soutěţi na jedněch závodech a to s okamţitou platností, tedy s platností ode dne 09.09. 2015. 

28. VV ČJF se zabýval dotazem V. Kratochvílové ve věci úpravy Dohody o provedení práce (správa 

webu Drezurní komise ČJF). 

VV ČJF sděluje, ţe neakceptuje finanční podmínky p. V. Kratochvílové a ke dni 01.11. 2015 

bude DPP s J. Tmějovou ukončena. 

29. VV ČJF schválil účast R. Bauera a Ing. J. Měrkové na FEI kurzu stewardů – skoky, level 1 ve 

francouzském Barbizonu (30.09. – 02.10. 2015), jelikoţ splňují veškeré poţadavky dány jak FEI, 

tak i komplexním dokumentem Vzdělávání ČJF. 

VV ČJF současně jednohlasně schválil zpětnou úhrady entry fee na daný kurz pro oba účastníky, 

a to v případě úspěšného sloţení zkoušky. 

30. VV ČJF jednohlasně schválil účast B. Rejnka a Ing. R. Šalka na „udrţovacím“ FEI kurzu 

stewardů – skoky v polské Waršavě (08.10. 2015). 

31. VV ČJF projednal a jednohlasně zamítnul ţádost A. Adámkové o účast na FEI kurzu rozhodčích 

– voltiţ, level 2, a to z důvodů nesplnění poţadavků FEI. 

32. VV ČJF projednal a jednohlasně zamítnul ţádost MVDr. I. Králové o účast na zkoušce FEI 

Treating Vet, a to z důvodů velmi krátké a nedostatečné praxe. 

33. P. J. Malinovský informoval členy VV ČJF o problematice televizních přenosů jezdeckých akcí, 

pořádaných pod záštitou ČJF, v roce 2016. Prezidentka ČJF, Ing. O.Plachá, se zúčastní schůzky v 

ČT. 

VV ČJF se bude touto problematikou nadále zabývat v návaznosti na termínový kalendář zejména 

MČR a MZ.  

34. P. M. Blaţek, předseda IT komise, přednesl členům komplexní informace IT oblasti ČJF a 

současně také informace o činnosti IT komise ČJF a přípravě podkladů pro VŘ na analýzu 

„centrály“. 

35. VV ČJF informuje, ţe připravuje vypsání výběrového řízení na dodávku analýzy „Online centrály 

ČJF“. 

36. VV ČJF jednohlasně schvaluje administrátorský přístup pro kompletní správu webu ČJF pro IT 

komisi ČJF. 

37. VV ČJF vzal na vědomí zápis KS ze dne 21.07. 2015; zápis KV ze dne 30.07. 2015. 

38. VV ČJF vzal na vědomí dodané zápisy ze zasedání OV Zlínské oblasti (27.07. 2015), OV 

Středočeské oblasti (01.09. 2015), OV Jihočeské oblasti (22.06. 2015), OV Karlovarské oblasti 

(01.09. 2015), zápis z mimořádného zasedání OV Oblasti Vysočina (15.08. 2015). 

39. VV ČJF vzal na vědomí zápis ze zasedání IT komise ČJF. 

40. VV ČJF sděluje, ţe následující zasedání VV ČJF proběhne dne 05.10. 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 
 

trvá 

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

 

 


