Zápis ze 7. zasedání VV ČJF - 19.10. 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, JUDr. Petr Toman
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VV ČJF projednal a jednomyslně schválil návrh programu 7. zasedání VV ČJF, který přednesla
Ing. Olga Plachá.
VV ČJF projednal a jednohlasně schválil zápis ze 6. zasedání VV ČJF, ze dne 05.10. 2015.
VV ČJF projednal vypracování úkolů, zadaných na minulém zasedání VV ČJF.
Ing. O. Plachá informovala členy VV ČJF o proběhnuvší schůzce na MŠMT za účasti ministryně
MŠMT, Mgr. K. Valachové, zástupců ČUS a představitelů jednotlivých svazů, týkající se
jednotlivých dotačních programů, vypisovaných MŠMT.
Ing. O. Plachá informovala členy VV ČJF o problematice projektu „Pony Games v ČR“; bližší
informace o tomto projektu budou dále členům VV ČJF sděleny JUDr. K. Říhovou a A.
Maškovou.
Ing. O. Plachá informovala členy VV ČJF o problematice vypsání výběrového řízení na uvolněné
posty manažerů odborných komisí (disc. vytrvalost a skoky).
VV ČJF se danou problematikou komplexně zabýval a jednohlasně stanovil požadavky na dané
posty.
Výběrové řízení na uvolněné posty manažerů odb. komise disc. vytrvalost a skoky bude
uveřejněno v brzkém termínu na webových stránkách ČJF, stejně tak i na facebookovém profilu
ČJF.
Ing. O. Plachá informovala členy VV o své návštěvě Západočeské oblasti
VV ČJF projednal předložené návrhy uchazečů (Časopis Jezdectví a Equinet) věnující se
problematice mediální spolupráce s ČJF v roce 2016. VV ČJF sděluje, že předložené návrhy
v danou chvíli nenaplňují celkové představy VV ČJF o spolupráci v této oblasti.
VV ČJF současně jednohlasně pověřuje Ing. O Plachou, prezident ČJF, dalšími jednáními v této
věci a současně předložením této problematiky Radě ČJF.
Ing. E. Pařenicová, 1. viceprezident VV ČJF – pro ekonomiku, přednesla členům VV ČJF
informace z ekonomické oblasti ČJF a to včetně čerpání z provizorního rozpočtu ČJF,
schváleného Radou ČJF dne 02.06. 2015, a to k datu 30.09. 2015.
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, požádal VV ČJF o příspěvek na dopravu jezdců,
reprezentující ČR a ČJF na ME Aachen 2015 (Cáchy, senioři, disc. skoky), Finále Furusiya
Nations Cup (Barcelona, senioři, disc. skoky), ME d/J (Wiener Neustadt, děti + junioři, disc.
skoky).
Současně B. Rejnek, požádal VV ČJF o úhradu startovného za ME Aachen (Cáchy, senioři, disc.
skoky), Finále Furusiya Nations Cup (Barcelona, senioři, disc. skoky).
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, komplexně informoval členy ČJF o celkovém
průběhu generálním zasedání EEF (Evropské jezdecké federace), které se uskutečnilo dne 14.10.
2015 v polské Waršavě.
VV ČJF současně pověřuje B. Rejnka, 2. viceprezidenta VV ČJF – pro sport, aby oslovil šéfy
daných ekip, které se zúčastnily soutěží družstev na MZ, aby na Sekretariát ČJF dodali pamětní
plakety/talíře/medaile apod., s účastí na těchto soutěžích družstev související.
JUDr. K. Říhová přednesla členům VV ČJF informace ze vzdělávací oblasti ČJF a nejinak i
činnosti Vzdělávací komise ČJF.
JUDr. K. Říhová přednesla členům VV ČJF bližší informace, týkající se projektu Pony Games
v ČR a jeho případného začlenění do ČJF a to jak do systému vzdělávání ČJF, tak i možnosti
začlenění do Pravidel jezdeckého sportu ČJF.
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9.1. V návaznosti na tuto otázku byla pozvána p. A. Mašková, která členům VV ČJF sdělila
informace o tomto projektu, týkající se jak systému a skladby tohoto projektu, tak i jeho
návaznosti na praktické i teoretické přípravy dětí k účasti na soutěžích Pony Games.
VV ČJF pověřuje JUDr. K. Říhovou, B. Rejnka a J. Hupku zaimplementováním projektu Pony
Games v ČR do komplexního systému ČJF a to hlasováním v poměru 3 pro a 2 se zdrželi (B.
Rejnek a J. Hupka).
JUDr. K. Říhová přednesla členům VV ČJF žádost manažerky odb. komise disc. všestrannost o
jmenování členů zkušební komise na Zkoušky stavitelů a tratí a parkurů pro všestrannost, které se
uskuteční dne 21.11. 2015 v Humpolci a to ve složení Ing. A. Klauz, P. Veselovský a Z. Ságl.
VV ČJF danou žádost jednohlasně schválil.
JUDr. K. Říhová informovala členy VV ČJF o problematice znění smluv pro hl. trenéry a
asistenty SCM a to včetně všech komplexních detailů.
JUDr. K. Říhová přednesla VV ČJF žádost o povolení změny termínu konání zkoušek
instruktorů, konaných v JK Mariánských Lázní.
VV ČJF danou žádost jednohlasně schvaluje a nový termín daných zkoušek je stanoven na 28.29.11. 2015.
JUDr. K. Říhová přednesla VV ČJF žádost o povolení výjimky z podmínek daných dokumentem
Vzdělávání v ČJF a to v podmínkách praktické zkoušky instruktorů a to jmenovitě část „parkur“
žadatelů Mgr. M. Sedláčkové, A. Neumannová a K. Andrejsková a to u všech jmenovaných ze
zdravotních důvodů.
VV ČJF sděluje, že se danými žádostmi zabýval a žádosti A. Neumannové a K. Andrejskové
hlasováním schválil a to v poměru 3 pro, 1 zdržen (Ing. O. Plachá) a 1 proti (J. Hupka); žádost
Mgr. M. Sedláčkové bude vrácena zpět k upřesnění, jelikož zdravotní dokumentace je
nejednoznačná.
JUDr. K. Říhová přednesla členům VV ČJF žádost o udělení výjimky pro J. Hůrkovou (rok nar.
2004) a to o umožnění předčasného složení ZZVJ na velké koně ve věku 11let.
VV ČJF sděluje, že žádost o danou výjimku schválil v poměru 4 pro a 1 proti (J. Hupka), avšak
s podmínkou udělení licence dané licence až od roku 2016.
JUDr. K. Říhová přednesla členům VV žádost zaslanou OV Jihočeské oblasti ČJF o zvýšení
kvalifikace na NR (skoky) pro p. Stejskalovou a p. Kozáka; a kvalifikace SR (skoky) pro p.
Husáka.
Jelikož všichni jmenovaní splňují předepsané podmínky, VV ČJF danou žádost o zvýšení
kvalifikace výše jmenovaných jednomyslně schvaluje.
J. Hupka přednesl členům VV ČJF informace z legislativní oblasti ČJF a z činnosti Legislativní
komise ČJF.
VV ČJF se zabýval žádostí Jezdecké centrum LIKOLI o pořádání FEI MS J/Y 2018 (disc.
vytrvalost) a FEI MS mladých koní 2019 (disc. vytrvalost) a v souvislosti s tím byl A. Terber,
zástupce Jezdecké centrum LIKOLI, pozván na 7. zasedání VV ČJF, aby VV ČJF osobně blíže
obeznámil s potřebami, které s těmito žádostmi souvisí.
VV ČJF se danými žádostmi zabýval a současně p. A. Terbera vyzval k doložení dalších
informací a podkladů, včetně rámcového (předběžného) rozpočtu na dané akce a to v termínu
dodání do 27.10. 2015.
VV ČJF se zabýval problematikou dořešení pořadatelstvím MČR 2016 v disciplínách voltiž a
vytrvalost.
VV ČJF, na základě upřesnění veškerých podkladů, jednohlasně schválil místo a termín pořádání
MČR 2016 pro všechny kategorie ve vytrvalosti a to v termínu 11.06. 2016 v Cehnicích
(pořadatel JK Gazalka Cehnice).
VV ČJF, na základě veškerých podkladů VV ČJF jednohlasně rozhodl, že MČR 2016 ve voltiži,
na základě včasně dodané a platné žádosti o pořadatelství o MČR, se uskuteční v termínu 23.25.09. 2015 v Čeladné (pořadatel Voltiž DRAGO z.s.).
VV ČJF sděluje, že na základě podnětu OV Středočeské oblasti a manažerky odb. komise
reiningu, týkající se startu D. Uldrichové na MČR 2015 v reiningu.
VV ČJF pověřuje GS ČJF o zkontaktování sl. D. Uldrichové ve věci doložení úhrady členského a
licenčního poplatku ČJF.
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VV ČJF současně sděluje, že dle PJS, Kapitola II – Účast sportovců a koní, čl. 118: Odpovědná
osoba, „… za správnou prezentaci, za správnou a včasnou přípravu startovních listin jednotlivých
soutěží, …“, odpovídá pořadatel daných závodů.
VV ČJF pověřuje GS, aby u sl. E. Pellarové vyžádala wordovou podobu překladů pravidel FEI a
národních úprav pravidel, která tuto činnost pro ČJF zajišťovala na základě objednávky ČJF za
úhradu a dané dokumenty jsou tedy ve všech formátech (word, pdf apod.) majetkem ČJF.
VV ČJF se zabýval drezurním seminářem, pořádaným EEF (Evropská jezdecká federace)
v italském Římě, který se koná ve dnech 27-29.11. 2015, bude předáno komisi drezury
k doporučení případného účastníka.
VV ČJF se zabýval problematikou nákupu dalších licencí 64bitové verze programu Gallop.
VV ČJF jednohlasně neschválil pro tuto chvíli nákup dalších licencí 64bitové verze programu
Gallop.
VV ČJF jednohlasně souhlasí s předčasným ukončením smlouvy na PR zastupování ČJF a to
v termínu navrhovaném p. J. Malinovským, tedy ke dni 31.10. 2015.
VV ČJF se zabýval obdrženou stížností, zaslanou p. Bohuslavem Novohradským na OV
Karlovarské oblasti ČJF a Ing. O. Plaché, jako prezidentu ČJF.
VV ČJF sděluje, že prezidentka ČJF Ing.O.Plachá při své návštěvě Karlovarské oblasti požádá
OV oblasti o vysvětlení. Dle disciplinárního řádu se stížností musí zabývat OV oblasti.
VV ČJF se zabýval možností uspořádání FEI refresh školení pro FEI veterináře všech disciplín a
FEI školení všech kategorií veterinářů disciplíny vytrvalost, a to v období I. pololetí roku 2016.
VV ČJF vzal na vědomí dodané zápisy ze zasedání OV Zlínské oblasti (05.10. 2015), OV
Středočeské oblasti (06.10. 2015), OV Jihomoravské oblasti (15.09. 2015), OV Západočeské
oblasti (06.10. 2015).
VV ČJF vzal na vědomí Zpravodaj Středočeské oblasti ČJF (10/ 2015).
VV ČJF se zabýval a vzal na vědomí zápis Kontrolní a revizní komise ČJF ze dne 21.10. 2015.
VV ČJF sděluje, že následující zasedání VV ČJF proběhne dne 25.11. 2015.
JUDr. K. Říhová opustila 7. zasedání VV ČJF ve 12.34 hodin.

Úkoly ze zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/2

6/1
6/2
6/2

Úkol
Zodpovídá

Termín
Nový termín

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

30.11.2015

Stav plnění
trvá

Dodání návrhů úprav národních pravidel a STP MČR 2016

30.11. 2015

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

trvá

31.10.2015

trvá

FEI školení – veterináři + oficiálové zjištění situace na FEI

19.10.2015

částečně splněno

GS + Sekretariát ČJF + B. Rejnek
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Termínová listina MČR a MZ v ČR 2016
Mistrovství České republiky:
11. 06. 2016 MČR endurance Cehnice (všechny kategorie)
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 Heřmanův Městec (všechny kategorie)
23 .09. – 25.09. 2016 MČR voltiž Čeladná (všechny kategorie)
01. 10. – 02. 10. 2016 MČR paravoltiž Brno
Mezinárodní závody:
11. 06. – 12. 06. 2016 CEI Cehnice (endurance)
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)
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