Zápis ze 3. zasedání VV ČJF – 17.06.2015
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Jaroslav Hupka, Ing. Eva Pařenicová, Ing. Olga Plachá, Jitka Procházková, Bohumil Rejnek,
JUDr. Kateřina Říhová
Hosté: Martin Blažek, Daniela Diringerová, Mgr. Karina Divišová, Ing. Renata Habásková,
Marek Holub, Ing. Jiří Kunát, Michaela Litovová, Mgr. Jana Perníčková, Ing. Klára Šalková,
JUDr. Petr Toman, Andrea Videnková
Omluveni: Nella Gottweisová

Skoky:
Disciplína nebyla projednávána z důvodu nepřítomnosti manažera.
Pony:
1. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, informovala VV ČJF o termínu zasedání
komise disciplíny, který je stanoven na 24.06.2015 a zároveň vyslovila pozvání p. B.
Rejnkovi k jeho účasti na tomto zasedání.
2. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, požádala JUDr. K. Říhovou k vyjádření se,
z jakého důvodu bylo zamítnuto odvolání p. Krušinové proti Rozhodnutí Disciplinární
komise ve věci výšky koně Riki 1 na MČR pony - S+D (v tomto případě se jednalo o
účastníka MČR pony - D) ve Zduchovicích, konaného ve dnech 14.-17.08.2014. JUDr.
K. Říhová podala v této kauze vysvětlení, že odvolání muselo být zamítnuto dle bodu
27. odst. 4 pís. a) Disciplinárního řádu ČJF, neboť bylo podáno opožděně, tedy po
lhůte 15 dnů, které určuje čl. 26 odst. 2 stejného předpisu.
Všestrannost:
1. Manažerka komise, D. Diringerová, navrhuje pro lepší kontrolu mezinárodních
výjezdů stanovit v komisi kompetentní osobu, která bude mít tyto výjezdy na starosti a
bude s ČJF komunikovat pouze ona. Zároveň za komisi všestrannosti jmenuje
kompetentní osobou MUDr. L. Létala, který má vypracovat a předložit manuál a to
v termínu do 03.07.2015.
2. Manažerka komise, D. Diringerová, žádá VV ČJF o vypracování smlouvy pro M.
Příhodu, který působí jako asistent trenéra v SCM.
3. VV ČJF projednal zápis komise ze dne 06.06.2015.
Spřežení:
1. Manažer komise, Ing. J. Kunát, žádá VV ČJF o projednání zapsání Jaroslava Pavla
FEI kandidátem mezinárodních rozhodčí (level 2) ze strany FEI bez splněné
kvalifikace ČJF. K prostudování a vyjádření VV ČJF určil JUDr. K. Říhovou ve
spolupráci s GS.
Drezura:
1. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, žádá o pověření do funkce vedoucí ekipy na
CDI Brno – jednomyslně schváleno VV ČJF.
2. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, informovala o proběhnuvších drezurních
školeních, které se uskutečnily ve dnech 30.05.2015 v Němčicích u Kolína a to pod

vedením Petera Bonhofa, následující školení proběhlo dne 05.06.2015 v Herouticích a
to pod vedením Monique Peutz - Vegter.
3. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, informovala o přípravách na ME d/J/Y, které
se uskuteční ve dnech 4.-5.7.2015 ve francouzském Vidaubanu, a současně žádá VV
ČJF o pověření do funkce vedoucí ekipy na výše uvedené závody nebo aby byl
pověřen někdo z účastníků výjezdu, což bylo upřednostněno.
4. VV ČJF projednal zápis komise ze dne 08.06.2015.
Voltiž:
1. Manažerka komise, A. Videnková, informovala VV ČJF o české účasti na CVI, které
se konalo ve dnech 7.-10.5.2015 v maďarské Budapešti; A. Videnková informovala
VV ČJF o proběhnuvším CVI Frenštát pod Radhoštěm, konaném ve dnech 04.-07.06.
2015 a výborné organizaci daných MZ závodů ze strany pořadatel.
2. Manažerka komise, A. Videnková, žádá VV ČJF o prověření finančních dokladů
zaslané p. Cinerovou na ČJF, týkající se voltižního soustředění, které se uskutečnilo ve
dnech 14.-15.3.2015 v Brně. Doklady zatím nebyly uhrazeny. VV ČJF pověřil Ing. E.
Pařenicovou o prověření celé situace.
3. Manažerka komise, A. Videnková, informuje, že na základě rozhodnutí VV ČJF o
razantním zkrácení rozpočtu disciplín, se pozastavuje vyplacení příspěvku pořadateli
CVI ve Frenštátě p. R.
4. VV ČJF projednal zápis komise ze dne 05.06.2015.
Endurance:
1. Manažerka komise, M. Litovová, informovala VV ČJF o přípravách výjezdu na ME,
které by se mělo konat dne 12.9.2015 v Šamoríně (SVK) a MS které se uskuteční
v Itálii dne 27.9.2015.
2. Manažerka komise, M. Litovová, informovala, že se z důvodů finančních, ale také
z důvodu vzdálené destinace, nebude moci ČR zřejmě zúčastnit MS juniorů v Chile,
které se uskuteční ve dnech 23.-24.10.2015.
3. Manažerka komise, M. Litovová, informovala o možnosti uspořádat školení pro FEI
veterináře v lednu 2016 zaštítěné Ing. K. Miřátskou. Pan B. Rejnek navrhl rozšíření
školení i pro další disciplíny a společně s JUDr. Kateřinou Říhovou a GS byl pověřen
zjištěním možností pro uspořádání školení.
Reining:
1. Z důvodu lepší kontroly dodávání výsledků bylo manažerkou komise, Ing. K.
Šalkovou navrženo, aby rozpisy na národní závody schvaloval taktéž manažer
disciplíny.
2. Manažerka komise, Ing. Klára Šalková, žádá VV ČJF o prověření vystavených faktur
panem I. Černochem, v souvislosti s reiningovými soustředěními, která měla
proběhnout v letošním roce. Ing. K. Šalková současně žádá o doložení veškerých
podkladů, s těmito fakturami souvisejícími.
3. Manažerka komise, Ing. Klára Šalková, žádá o kontrolu dlouhodobé smlouvy
uzavřené na pořádání MČR - R.
4. Manažerka komise, Ing. Klára Šalková, žádá o zaslání seznamu inventárního majetku,
kterým by měla komise reiningu disponovat.
Ostatní:
1. VV ČJF jednohlasně schválil návrh programu 3.zasedání VV ČJF, a to včetně přidaných
bodů.

2. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil zápis ze 2. zasedání VV ČJF, ze dne
02.06.2015.
3. VV ČJF projednal vypracování úkolů, zadaných na minulém zasedání VV ČJF.
4. VV ČJF přivítal nové manažery disciplín p. Danielu Diringerovou - všestrannost a Ing.
K. Šalkovou - reining.
5. P. B. Rejnek, 2. viceprezident ČJF pro sport, žádá manažery disciplín, aby jej alespoň 14
dní předem informovali o zasedání komisí disciplín.
6. P. B. Rejnek, 2. viceprezident ČJF pro sport, apeluje na manažery disciplín, aby komise
doplnily potřebné informace na webu ČJF v sekci jednotlivých disciplín, a to zejména
platné kontakty a aktuální informace z dané disciplíny.
7. P. B. Rejnek, 2. viceprezident ČJF pro sport, informoval o opatřeních proti Infekční anémii
koní, které doposud ČJF učinila a současně navrhuje, aby byli nové veterinární podmínky
požadovány u všech nadcházejících závodů a to i u těch, které již mají veterinární
podmínky schváleny před datem 04.06.2015.
8. Manažeři disciplín byli seznámeni s tím, že na základě rozhodnutí Rady ČJF, ze dne
2.6.2015, bude disciplínám povoleno čerpání z jimi navržených rozpočtů jen do výše
40%. Rada ČJF se k rozpočtu vrátí nejpozději po předložení nového návrhu rozpočtu,
který má 1. viceprezidentka ČJF pro ekonomiku, Ing.Pařenicová, předložit do 31.8.2015.
9. P. Marek Holub, předseda KRK ČJF, navrhuje, aby každý manažer odborné komise byl
odpovědný za správnost veškerých dokladů, dodávaných ČJF k vyúčtování.
10. VV ČJF schválil návrh p. Ing. Renaty Habáskové, manažerky drezurní komise, uspořádat
schůzky jednotlivých manažerů s Ing. Evou Pařenicovou, 1. viceprezidentem ČJF pro
ekonomiku, a p. Markem Holubem, předsedou komise KRK ČJF.
11.JUDr. Kateřina Říhová, předsedkyně komise pro vzdělávání, požádala přítomné manažery
komise disciplín, aby více komunikovali s oblastmi ve věci školení rozhodčích a stavitelů
parkurů a tratí, ZZVJ a jiných akcí, konajících se v rámci ČJF. Manažeři disciplín byli též
požádáni, aby na webových stránkách disciplín vedli aktuální seznamy rozhodčích, kteří
splnili doškolování. Zrcadlově budou tato školení uvedena v centrální evidenci sekretáři
(tato evidence však není přístupná veřejnosti).
12. JUDr. Kateřina Říhová, předsedkyně komise pro vzdělávání, informovala, že oblastní
sekretáři byli požádáni GS o aktualizaci informací o absolvovaných školení rozhodčích
ČJF v centrální databázi s termínem splnění do 31.8.2015.
13. JUDr. Kateřina Říhová předložila návrh na doplnění požadavku praktických zkušeností do
podmínek jmenování hl. komisařů o doplnění podmínky absolvování nejméně 5 ZZVJ
jako komisař v minulosti. Návrh byl jednomyslně schválen VV ČJF a podmínka vstoupí
v účinnost od 1.7.2015.
14. VV ČJF jednomyslně odvolal členy odborné komise spřežení, a to pí. I. Hrdličkovou a p.
A. Bartáka. Současně VV ČJF jednomyslně schválil složení odborné komise disciplíny
spřežení, ve složení navrženém p. B. Rejnkem, 2. víceprezidentem ČJF pro sport, a to
jmenovitě J. Kosař a J. Pavel (jako stávající členové odborné komise spřežení), J.
Trojanec a P. Drbohlav jako členy.
15. P. B. Rejnek, 2. viceprezident ČJF pro sport, informoval VV o situaci a stavu SCM. VV
ČJF, na základě těchto informací, pověřil manažerky disciplín všestrannosti a drezury o
spolupráci ve výběru sportovních center. Dále VV ČJF pověřilo Ing. Pařenicovou a B.
Rejnka o vypracování podkladů pro výběrová řízení tréninkových center SCM; a JUDr.
Říhovou o vypracování výpovědí stávajících tréninkových center, trenérů a asistentů
trenérů SCM.
16. VV ČJF jednomyslně schválil žádost MVDr. Pavly Kohoutové na možnost splnění
zkoušky FEI Treating Veterinarian.

17. VV ČJF řešil otázku ubytování šéfa mise při ME Aachen. Tato záležitost bude řešena
mimo nabídku pořadatele ME a to z důvodu nepřiměřeně vysoké ceny pořadatelem
nabízeného ubytování.
18. VV ČJF schválil (3:2) jmenování C. Neumanna navrhovaného JUDr. K. Říhovou hlavním
komisařem pro zkoušky ZZVJ v Oblasti Praha.
19. VV ČJF schválil jednomyslně návrh Jednacího řádu VV ČJF, navrhnutý prezidentkou Ing.
O. Plachou. Drobné úpravy projedná Ing. O. Plachá s JUDr. P. Tomanem.
20. VV ČJF jednomyslně schválil jmenování „IT komise“ navrhované prezidentkou Ing. O.
Plachou. Předsedou komise byl jednomyslně jmenován p. M. Blažek, který je pověřen
sestavením komise.
21.VV ČJF, na návrh člena VV ČJF pro legislativu p. J.Hupky, jednomyslně jmenoval za
členy legislativní komise p. M.Blažka a p. J.Matušku.
22. VV ČJF vzal na vědomí schválené rozpisy finále KMK všestrannost, MČR S-d/J, MČR S
– Y/Sen, MČR C – p/Y/Sen. a MČR C – druž., předložené p. J. Hupkou, předsedou
komise legislativy.
23. VV ČJF vzal na vědomí výklad STP drezura pony předložený p. J. Hupkou, předsedou
komise legislativy: Jezdec na pony, který splnil kvalifikaci pro MČR drezura pony
s koněm kategorie A a s koněm kategorie B, se může účastnit MČR v obou kategoriích
s koňmi se kterými splnil kvalifikaci pro danou kategorii.
24. P. Ing Plachá, prezident ČJF, informovala VV ČJF o své účasti na zasedání OV VčO a
OV Vysočina – z obou návštěv je pořízen zápis .
25. Ing. Olga Plachá, prezident ČJF, informovala o své účasti na CVI Frenštát a CSI
Olomouc.
26. Ing. Plachá, prezident ČJF, informovala VV ČJF o situaci v dále probíhající kauze
Šalamonová. Komunikace v této kauze bude vedena i s právní kanceláří p. JUDr.
Tomana.
27. VV ČJF pověřuje GS sjednat schůzku Ing. T. Růžičkovou ohledně pojištění v rámci ČUS.
28. VV opětovně jednal o podobě společenského Galavečera, vyhlášení Jezdce či Koně roku.
Vzhledem k napjatému rozpočtu ČJF a finanční náročnosti akce pořádané pod hlavičkou
ČJF, bude VV ČJF hledat i jiné možnosti, jak tuto společenskou událost uspořádat, nežli
vlastní Galavečer ČJF v Národním domě na Vinohradech (jako tomu bylo v r.2015), a to
za účelem snížení nákladů. VV ČJF pověřil Ing. O. Plachou dalším jednáním ve věci
Galavečera ČJF.
29. VV ČJF vzal na vědomí zprávu KRK ČJF, kterou přednesl p. M. Holub, předseda KRK
ČJF.
30. VV ČJF vzal na vědomí žádost J. Matušky o závazný výklad ohledně souhlasu oblasti při
pořádání závodů. VV ČJF sděluje, že v dané věci bude za VV ČJF nadále komunikovat p.
J. Hupka, předseda komise pro legislativu.
31. VV ČJF žádá OV Středočeské Oblasti a OV Oblasti Praha o vysvětlení situace, vzniklé při
OM Oblasti Praha ve skocích, pořádaném na Ptýrově ve dnech 12.-14.06. 2015 a
související s nedostatečným počtem účastníků OM kategorie dětí.
32. VV ČJF schválil účast členů VV na MČR a jejich rozdělení je následující: MČR V –
Frenštát – JUDr. Říhová; MČR S – Ptýrov – Ing. Plachá; MČR S – Martinice – B. Rejnek;
MČR D – Ptýrov – Ing. Plachá; MČR C – Pardubice – J. Hupka; MČR E – Zábřeh –
JUDr. K. Říhová; MČR S+D pony – Zduchovice – JUDr. K. Říhová; MČR E – Kolesa –
J. Hupka; MČR PED – Hradišťko u S. – JUDr. K. Říhová.
33. VV ČJF informuje, že dne 15.06.2015 odstoupil manažer skokové komise, Ing. Ludvík
Jandourek, ze své funkce. Dále dne 16.06.2015 odstoupil člen skokové komise, p. Roman
Drahota
34. B. Rejnek navrhl na pozici manažera skokové komise M. Ohnheisera. Tento návrh nebyl
přijat, hlasování: 3 proti zvolení, 1 pro zvolení, 1 se zdržel hlasování.

35. VV ČJF sděluje, že v důsledku odstoupení manažera SK, Ing. L. Jandourka z jeho funkce,
odstoupení R.Drahoty ze skokové komise a nejmenování nového manažera skokové
komise na tomto jednání, zůstala skoková komise v podstatě nefunkční, a na základě této
skutečnosti byli odvoláni zbylí dva členové SK, a to K.Damborská a A.Opatrný. Zbylí
členové SK byli hlasováním VV ČJF odvoláni, a to v poměru: A. Opatrný 4 hlasy pro
odvolání a 1 hlas proti odvolání; K. Damborská byla odvolána jednohlasně.
36. B.Rejnek následně navrhl na pozici manažera skokové reprezentace p. M. Ohnheisera.
Tento návrh byl přijat hlasováním: 4 pro, 1 se zdržel. Dále VV ČJF jednomyslně schválil
náplň práce manažera skokové reprezentace, kterou navrhla, Ing.O.Plachá, prezident ČJF.
B.Rejnek na schůzce s p.M. Ohnheiserem projedná podrobnosti.
37.Operativní věci týkající se disciplíny skoky bude řešit B.Rejnek, víceprezident ČJF pro
sport.38. VV ČJF sděluje, že následující zasedání VV ČJF proběhne dne 27.07.2015.
Úkoly ze zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/1

2/1

3/1

4/1

1/2

2/2
3/2

Úkol
Termín
Zodpovídá
Nový termín
Vypracovat stanovisko na metodiku uznávání jezdeckých
02.06. 2015
licencí (ZZVJ) zahraničních NF
JUDr. K. Říhová + J. Hupka
Zjištění situace s počtem parajezdců pro disciplíny voltiž a
drezura; následně vypracování metodiky, s dotací Programu 02.06. 2015
VII. související.
B. Rejnek + Ing. E. Pařenicová
Prověření smluv na mobilní a datové služby a následné
zvolení postupu při případném vypsání výběrového řízení na
poskytovatele daných služeb ČJF.
Ing. O. Plachá + GS
Problematika vodního příkopu na MČR dětí a juniorů
J. Hupka + Skoková komise
Vypracování metodického pokynu pro vyplácení odměn za
úspěšnou reprezentaci
Ing. E. Pařenicová + B. Rejnek + manažeři odb. komisí
Vypracování metodického pokynu pro rozdělení finančních
prostředků
Ing. E. Pařenicová
Vypracování programu pro SCM
Ing. Pařenicová, B. Rejnek

Zapsala: Jitka Procházková

24.05. 2015

31.08. 2015

17.06. 2015

Stav plnění
splněno

splněno

trvá

splněno
trvá

trvá

17.07.2015
trvá

