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Zápis z 1. zasedání VV ČJF - 19.05. 2015  
 

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

Kateřina Říhová,  

 

Hosté: Marek Holub, JUDr. Petr Toman 

 

 

1. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil návrh programu 48. zasedání VV ČJF, který přednesla 

Ing. Olga Plachá. 

2. Ing. Olga Plachá navrhla členům VV ČJF vypracování plánu práce VV ČJF a jeho jednotlivých 

členů v období následující měsíců. VV ČJF tento návrh jednomyslně schválil.  

3. Ing. Eva Pařenicová informovala VV ČJF o problematice rozdělení příspěvků na technické a 

materiální zabezpečení MČR jednotlivým pořadatelům. Ing. O. Plachá navrhuje pro letošní rok 

výši příspěvku ve stejné procentuální výši, jako bylo stanoveno pro rok 2014 a to s ohledem na 

celkovou částku, k těmto účelům stanovenou. Celkový výpočet jednotlivých výší příspěvků 

provede Ing. E. Pařenicová. VV ČJF tento návrh jednomyslně schválil. 

4. VV ČJF projednal nabídku pořadatele akce Kůň 2015, ve spolupráci při Večerní koňské galashow 

a to formou finančního příspěvku na tuto akci; dále nabídku na možnost pronájmu vystavovací 

plochy při výstavě Kůň 2015. VV ČJF schválil se akce pro tento rok, rok 2015, neúčastnit, a to 

v poměru 4 proti účasti ČJF na této akci v roce 2015 : 1 pro účast ČJF na této akci (p. B. Rejnek). 

VV má za cíl připravit ucelenou marketingovou strategii, jejíž součástí bude i případná účast na 

podobných akcích.  

5. VV ČJF projednal nabídku společnosti OK-TOURS a.s., ve věci poskytování služeb cestovní 

kanceláře, související s rezervacemi a vystavováním letenek. VV ČJF rozhodl, že nabídky dané 

společnosti je možné využít, ale primární je sehnat letenky svépomocí, bez nutnosti platby 

poplatku za služby cestovní agentury. 

6. VV ČJF projednal žádost sekretáře Západočeské oblasti, Ing. J. Palečka, na zvýšení kvalifikace 

rozhodčí P. Maškové na národní rozhodčí. V rámci splnění všech potřebných podmínek, dle 

Vzdělávacího dokumentu ČJF, VV ČJF jednomyslně schválil. 

7. VV ČJF projednal žádost V. Caklové o uznání německé jezdecké licence, jako dostatečné 

kvalifikace pro udělení jezdecké licence ČJF. VV ČJF sděluje, že v souvislosti s absencí předpisu 

o uznávání jezdeckých licencí zahraničních NF, není možné výjimku udělit. 

VV ČJF současně ukládá JUDr. K. Říhové (člen VV ČJF - pro vzdělávání) a J. Hupkovi (člen VV 

ČJF – pro legislativu), vypracovat stanovisko k uznávání jezdeckých licencí zahraničních NF a to 

s termínem vypracování do 02.06. 2015. 

8. VV ČJF projednal žádost OV Východočeské oblasti na zvýšení kvalifikace rozhodčí pí. 

Fendrychové. Zvýšení kvalifikace bylo postoupeno skokové komisi k vyjádření. Pro zefektivnění 

zvyšování kvalifikací VV žádá oblastí sekretáře, aby žádosti posílali na VV až poté, co si opatří 

souhlas příslušné komise disciplíny tak, jak je staveno v dokumentu Vzdělávání. 

9. JUDr. Říhová informovala VV ČJF o stavu přihlášek na školení stylových rozhodčích pod 

vedením Ing. Šímy 29-30. 05, 2015 v areálu JK Equus Kinsky. Na školení jsou přihlášeni zatím 

pouze 2 zájemci z Jihočeské oblasti.  

10. JUDr. K. Říhová informovala VV ČJF o školení a zkoušek stewardů, které byly přesunuty 

z původního květnového termínu na podzim 2015. Místo a přesné datum budou včas upřesněny. 

11. VV ČJF se zabýval problematikou potřeby přítomnosti veterinárního lékaře po celou dobu konání 

ZZVJ. 

12. VV ČJF projednal dotaz sekretářky Jihomoravské oblasti, Mgr. I. Trtíkové, ve věci možnosti 

rozdělení dotací Programu VII., určeného na parajezdectví.  

VV ČJF pověřil p. B. Rejnka a Ing. E. Pařenicovou zjištěním situace s počtem parajezdců pro 

disciplíny voltiž a drezura a následné vypracování metodiky, s dotací Programu VII. související a 

to s termínem vypracování do 02.06. 2015. 
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13. VV ČJF se zabýval problematikou ve věci potřeby vypracování metodiky a vnitřních předpisů na 

technické zajištění a nakládání s finančními prostředky, souvisejícími s pořádáním vzdělávacích 

školení a seminářů. 

14. Ing. E Pařenicová informovala VV ČJF o problematice finančních prostředků, souvisejících 

s Programem IV. a současně s vedením účetních podkladů na tento program, zpracovávaných 

ČUS. 

Ing. E. Pařenicová navrhuje VV ČJF podpis smlouvy, o kompletní zajištění zpracování podkladů 

této agendy, s tímto dotačním titulem MŠMT spojených ze strany ČUS, pro letošní rok 2015 

schválit a to z důvodů již pozdního termínu n možnou změnu systému. VV ČJF tento návrh 

jednomyslně schválil. 

15. VV ČJF sděluje, že nebude-li v zápisech ze zasedání OV ČJF uveden přesný termín, místo a čas 

následujícího zasedání daného OV ČJF, je OV ČJF povinen o zcela přesném termínu, místě a 

času zasedání OV ČJF informovat Kontrolní a revizní komisi a současně Sekretariát ČJF formou 

pozvánky, a to nejpozději do 7 dnů před konáním daného zasedání OV ČJF. Důvodem tohoto 

požadavku je možnost členů KRK se zasedání případně zúčastnit.  

16. VV ČJF sděluje, že materiály k případnému projednání na zasedání VV ČJF, musí být doručeny 

na adresu Sekretariátu ČJF v písemné podobě, či elektronicky na email GS (sekretar@cjf.cz) 

nejpozději 8 dní před stanoveným termínem zasedání VV ČJF. 

17. VV ČJF projednal žádost OV JmO o ukončení Dohody o provedení práce s oblastní sekretářkou 

JmO, Mgr. I. Trtíkovou, a to s termínem ukončení DPČ ke dni 30.06. 2015; OV JmO následně 

VV ČJF žádá o vypsání výběrového řízení na pozici sekretáře/ky Jihomoravské oblasti a to 

s datem nástupu k 01.07. 2015. Členy výběrové komise bude zástupce OV Jihomoravské oblasti 

ČJF, zástupce VV ČJF a GS. 

VV ČJF žádosti OV JmO vyhověl – DPČ s Mgr. I. Trtíkovou bude ukončena k datu 30.06. 2015; 

současně VV ČJF pověřuje GS vypsáním výběrového řízení na danou pozici. Členy výběrové 

komise bude zástupce OV Jihomoravské oblasti ČJF, zástupce VV ČJF a GS. 

 

48. zasedání VV ČJF bylo v 11.35 na 10 minut přerušeno. Čas opětovného zahájení zasedání v 11.45. 

 

18. Ing. E. Pařenicová informovala VV ČJF o přepracování Rozpočtu ČJF 2015 na základě 

požadavku  Rady ČJF (jednání 22.4.2015) a to v návaznosti na obdržené finanční prostředky 

plynoucí z dotačních programů. VV ČJF tento návrh rozpočtu ČJF 2015 po daných úpravách 

schvaluje a dále jej předkládá Radě ČJF k projednání a schválení.  

19. VV ČJF pověřuje p. B. Rejnka (2. viceprezident VV ČJF – pro sport) a Ing. E. Pařenicovou (1. 

viceprezident VV ČJF – pro ekonomiku) vypracováním návrhu na rozdělení finančních 

prostředků na SCM a současně vypracováním kompletní informační zprávy, situaci SCM se 

věnující a to s termínem vypracování do 02.06. 2015. 

20. VV ČJF se zabýval otázkou předávání medailí na MČR zástupci VV ČJF a sděluje, že přesné 

rozdělení bude provedeno na příštím zasedání VV ČJF, které se uskuteční dne 02.06. 2015. 

21. VV ČJF ustanovuje pracovní skupinu, řešící problematiku ME Aachen, a to ve složení B. Rejnek 

(2. viceprezident VV ČJF – pro sport) a Ing. E. Pařenicová (1. viceprezident VV ČJF – pro 

ekonomiku) a GS. 

22. Ing. O. Plachá informovala členy VV ČJF o situaci ohledně pozice účetního ČJF, p. L. Pexy, 

který je nyní, na základě jím podané výpovědi, ve 2 měsíční výpovědní lhůtě, která končí dnem 

30.06. 2015; současně Ing. O. Plachá informovala členy VV ČJF o probíhajícím vypsaném 

výběrovém řízení na uvedenou pozici. 

23. VV ČJF se zabýval úkoly, které byly dány Konferencí ČJF. 

24. VV ČJF schválil účast veterinářů MVDr. Žežulkové a MVDr. Vojáčkové na FEI kurzu 

veterinářů, které se v měsíci června uskuteční v holandském Utrechtu. 

25. VV ČJF pověřuje Ing. O. Plachou a GS prověřením smluv na mobilní a datové služby a následně 

zvolením postupu při případném vypsání výběrového řízení na poskytovatele daných služeb ČJF. 

26. VV ČJF do následujícího zasedání VV ČJF, tedy do 02.06. 2015, vypracuje závaznou směrnici na 

způsob využívání a proplácení náhrad za služby mobilních operátorů. 

27. VV ČJF pověřil Ing. O. Plachou vypracováváním programů zasedání VV ČJF a to v systému, kdy 

členové VV ČJF budou navrhovat body do programu jednání VV ČJF a o jejich zařazení následně 

mailto:sekretar@cjf.cz
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rozhodne prezident ČJF (na základě předem vypravovaného plánu práce VV ČJF a členů VV 

ČJF). 

28. VV ČJF sděluje, že bude vypracován organizační řád ČJF pro lepší orientaci volených 

funkcionářů (VV, člen komise, předseda OV atd.) a stanoven status jednotlivých organizačních 

složek.  

 

Zasedání VV ČJF bylo ve 13.00 na 30 minut přerušeno. VV ČJF opětovně zahájil zasedání ve 13.30. 

 

29. Ing. O. Plachá informovala VV ČJF o plánovaných návštěvách prezidenta ČJF na zasedáních 

jednotlivých OV ČJF. VV ČJF tento plán jednomyslně podporuje a schvaluje. 

30. VV ČJF na základě podnětu p. J. Hupky, člena VV ČJF pro legislativu, řešila problematiku 

vodního příkopu na MČR dětí. Tato záležitost bude řešena p. J. Hupkou spolu se Skokovou 

komisí a stanovisko k této věci bude vypracováno a členům VV ČJF sděleno do 24.05. 2015. 

31. VV ČJF, na základě podnětu p. J. Hupky, řešil problematiku zaslaného návrhu rozpisu MČR dětí 

a juniorů (skoky), pořádaném v Martinicích. 

32. P. J. Hupka informoval VV ČJF o obsahové chybě v STP MČR 2015, disciplína skoky, kdy 

v kategorii „Družstva junioři“ je ve 2. větě textu chybně uvedeno „V kategorii dětí …“. 

33. VV ČJF se zabýval problematikou složení odborných komisí disciplín ČJF. P. B. Rejnek, 2. 

viceprezident ČJF pro sport, VV ČJF navrhnul a VV ČJF schválil tyto kandidáty na manažery 

daných disciplín: 

- skoky: Ing. L. Jandourek 

- drezura: Ing. R. Habásková 

- všestrannost: D. Diringerová 

- spřežení: Ing. J. Kunát 

- voltiž: A. Videnková 

- endurance: M. Litovová 

- pony: Mgr. J. Perníčková 

- reining: Ing. K. Šalková 

 

- předseda veterinární komise: MVDr. H. Pokorná 

 

34. VV ČJF projednal stížnost Mgr. L. Sekaninové na nezaslání rozpisu na CCI* Brno. VV ČJF 

sděluje, že daná věc byla prověřena GS a bylo zjištěno, že vše proběhlo standartním způsobem a 

informace byly zaslány na jednotlivé zahraniční NF emailem po schválení daného rozpisu FEI. 

Veškeré rozpisy mezinárodních závodů jsou ihned po schválení FEI uveřejněny na webu FEI 

(současně na webu ČJF), po schválení rozpisu MZ jsou standardně rozeslány informace a 

pozvánky na jednotlivé zahraniční NF (prováděno hromadným emailem) a nejinak tomu bylo i 

v tomto případě. 

35. VV ČJF pověřil J. Hupku, člena VV ČJF pro legislativu, zpracováním jednacího řádu zasedání 

VV ČJF. 

36. VV ČJF sděluje, že následující, tedy 49., zasedání VV ČJF proběhne dne 02.06. 2015. 

37. VV ČJF sděluje, že zasedání Rady ČJF proběhne dne 02.06. 2015.   

 

- JUDr. P. Toman po omluvě opustil 48. zasedání VV ČJF ve 14.15. 

- P. M. Holub po omluvě opustil 48. zasedání VV ČJF ve 14.30. 
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Úkoly ze zasedání VV ČJF: 

 

Číslo 

úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

2/23 

Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními 

údaji o refreshingu 
30.04. 2015 Částečně splněno - 

trvá 
JUDr. K. Říhová + sekretáři jednotlivých oblastí  

1/28 
Defin.znění manuálu a grafického manuálu + zápis do ÚPV - logo  Částečně splněno - 

trvá Sekretariát  

2/34 
Kontakt- FRA NF vzdělávací systém   Částečně splněno - 

plněno průběžně Vzdělávací komise  

1/1 

Vypracovat stanovisko na metodiku uznávání licencí zahraničních 

NF 
02.06. 2015 

 

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 
 

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. 

 
 

Ing. O. Plachá + GS  

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

 
J. Hupka + Skoková komise  

 

 

 


