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Zápis ze 4. zasedání VV ČJF - 27.07. 2015  
 

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

Kateřina Říhová,  

 

Hosté: Daniela Diringerová, Mgr. Karina Divišová, Ing. Renata Habásková, Marek Holub, Ing. Jiří 

Kunát, Ing. Klára Šalková, Michaela Litovová, Andrea Videnková 

 

Omluveni: JUDr. Petr Toman 

 

Reining: 

 

1. Manažerka disciplíny, Ing. K. Šalková, informovala VV ČJF o problematice neproběhlého školení 

disciplíny reiningu, které bylo  vyúčtováno a ČJF na základě faktur zaplatila v období do 

Konference ČJF p.I. Černochem, bývalým manažerem odb. komise reiningu. VV ČJF sděluje, že 

podnět Ing. K. Šalkové byl předán KRK ČJF. 

2. Manažerka disciplíny, Ing. K. Šalková, předala VV ČJF nově vypracovaný projekt „Čerpání darů 

z loterií 2015“. 

 

Vytrvalost: 

 

1  Manažerka komise, p. M. Litovová, informovala VV ČJF o proběhnuvším školení a soustředění 

jezdců a trenérů s francouzskými lektory (Melissa Bisoffi, Mathieu Braun, Nicolas Guilliot). 

2. Manažerka disciplíny, p. M. Litovová, vznesla na VV ČJF dotaz ve věci možnosti částečné úhrady 

výjezdu na ME seniorů (SVK) z rozpočtu ČJF, mimo rozpočet disciplíny.  

    VV ČJF tuto žádost projednal a jednomyslně rozhodl, že úhrada startovného na ME v kategorii 

seniorů ve výši 650 EUR bude hrazeno standardně, jako u jiných disciplín, a to z rozpočtu 

disciplíny. 

3. Manažerka komise, p. M. Litovová, požádala o schválení nákladů souvisejících s pořízením TV 

pořadu z ME seniorů, pořádaném ve slovenském Šamoríně, a to v celkové výši Kč 22.000,-. 

     VV ČJF tuto žádost jednomyslně schválil a dané náklady budou hrazeny z rozpočtu disciplíny. 

4. VV ČJF vzal na vědomí zápisy z jednání komise vytrvalosti z měsíce června 2015, resp. července 

2015. 

 

Pony: 

 

1. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, vznesla dotaz na VV ČJF ve věci možnosti doplnění sboru 

rozhodčích na MČR o stylové rozhodčí ze zahraničí s tím, že odborná komise pony má možnost 

sjednat na dané zahraniční rozhodčí účast sponzora. VV ČJF za daných podmínek (účast sponzora, 

sjednaného ze strany odb. komise pony) s doplněním sboru rozhodčích MČR S+D pony o zahr. 

rozhodčí souhlasí. 

2. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, vznesla dotaz na VV ČJF ve věci možnosti zvýšení 

příspěvku na Technické a organizační zajištění MČR S+D pony. Ing.Plachá informovala o 

současné výši příspěvku na MČR a v roce 2016 může dojít k navýšení, pokud bude shledáno 

odůvodněným. 

 

Všestrannost: 

 

1. Manažerka komise, D. Diringerová, informovala VV ČJF o záměru uspořádat v roce 2016 MČR C 

ve všech kategoriích v jednom termínu a jedním pořadatelem.  

2. Manažerka komise, D. Diringerová, požádala VV ČJF o řešení situace s trenérem SCM –  

všestrannost, p. M. Příhodou, chybějící smlouva na trénování. 
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3. Manažerka komise, D. Diringerová, informovala VV ČJF o žádosti Zlínské oblasti, uspořádávat 

školení/refreshing rozhodčích disciplíny všestrannost ze strany Odborné komise disciplíny 

všestrannost, nikoliv ze strany Oblastních výborů ČJF. 

4. Manažerka komise, D. Diringerová, vznesla dotaz ve věci mimořádné podpory 50. Ročník Zlaté 

podkovy pro obě disciplíny, která byla schválena dne 22.12. 2014 při 42. zasedání VV ČJF 

bývalým vedením ČJF. Nový VV bude respektovat rozhodnutí původního VV 

5. Manažerka komise, D. Diringerová, vznesla dotaz ve věci výkladu nutnosti členství subjektu, ve 

kterém je sdružen člen ČJF, v ČUS při potřebě plnění úrazové pojistky VZP pro daného člena. 

6. Manažerka komise, D. Diringerová, informovala VV ČJF o výjezdu reprezentace komise 

všestrannosti na ME J, pořádaném v polském Białym Boru v termínu 13.-16.08. 2015. 

7. Manažerka komise, D. Diringerová, vznesla na VV ČJF dotaz ve věci úhrady reprezentačního 

oblečení p. J. Machovce za neuskutečnění výjezd na WEG Normandie 2014. 

8. VV ČJF diskutoval s manažerkou komise možnost uspořádat MČR v disciplíně všestrannost    

v jednom termínu pro všechny kategorie. 

9.  VV ČJF vzal na vědomí zápis ze zasedání komise disciplíny všestrannost z července roku 2015. 

 

Voltiž: 

 

1. Manažerka komise, A Videnková, vznesla na VV ČJF dotaz ve věci rozpočtu disciplíny voltiž a 

jeho aktuální stav. 

2. Manažerka komise, A. Videnková, vznesla na VV ČJF dotaz ve věci úhrady nákladů na pořádání 

školení z projektu ČOV – „Čerpání darů z loterií 2015“. 

3. Manažerka komise, A. Videnková, vznesla na VV ČJF dotaz ve věci spolupráce s ACE Design ve 

věci programu Gallop (systému na zpracování výsledků) a problémů, vykázaných s programem při 

MČR. 

4. VV ČJF diskutoval s manažerkou disciplíny možnost spojit v roce 2016 MČR ve voltiži s MČR 

v para voltiži  

4. VV ČJF vzal na vědomí zápis z jednání komise voltiže z měsíce července 2015. 

 

Spřežení: 

 

1. Manažer komise, Ing. J.Kunát, informoval VV ČJF o činnosti odborné komise za uplynulé období a 

rozdělení úkolů jednotlivým členům komise. 

2. Manažer komise, Ing. J. Kunát, žádá VV ČJF o zpracování inventarizace majetku odb. komise 

disciplíny spřežení. 

3. Manažer komise, Ing. J. Kunát, informoval VV ČJF o ukončení spolupráce s trenérem T. 

Timmermanem a to z důvodů velké finanční náročnosti a nedostatku finančních prostředků 

rozpočtu komise spřežení. 

4. Manažer komise, Ing. J. Kunát, vznesl dotaz na VV ČJF ve věci umožnění vygenerování 

přístupových hesel do FEI ENTRY SYSTÉM pro zpracovatele výsledků mezinárodních závodů. 

VV ČJF sděluje, že toto heslo může vygenerovat pouze FEI a to na základě sdělení pořadatele 

(daný zpracovatel výsledků musí být pořadatelem udán v rozpisu mezinárodních závodů, který dále 

schvaluje FEI). 

4. Manažer komise, Ing. J. Kunát, vznesl na VV ČJF dotaz ve věci fungování a správy centrálního 

webu ČJF (vygenerování přístupového hesla). VV ČJF sděluje, že o vygenerování přístupového 

hesla je potřeba kontaktovat Sekretariát ČJF, který dané heslo vygeneruje.  

 

Drezura:  

 

1. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, vznesla na VV ČJF dotaz ve věci udělení jezdecké licence 

ČJF para-jezdcům. 

2. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, informovala VV ČJF o výjezdu 2 účastníků na klasifikaci 

para-jezdců v britském Hartbury. Kdy byli 2 jezdci zařazeni do 3. třídy, což znamená, že na 

základě této klasifikační třídy nemohou startovat v kategorii “para“. 
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3. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, informovala VV ČJF o splněné kvalifikaci na ME para, 

které se pořádá v termínu  17.-20.09. 2015 ve francouzském Deauville. Kvalifikaci mají v tuto 

chvíli splněnou 3 jezdci a svoji účast plánují jezdci 2, a to A. Vištalová a K. Lessová. 

4. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, informovala VV ČJF o probíhajícím projektu „soutěží na 

styl“, které proběhly při Drezurních šampionátech, konaných v Němčicích u Kolína a 

Zduchovicích. 

5. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, žádá o zvýšení kvalifikací drezurních rozhodčích H. 

Štěpánové a L. Marešové na národní rozhodčí a to na základě splnění potřebných požadavků a 

podmínek, stanovených ČJF, a úspěšně složené zkoušky stínovým rozhodováním při MČR – D.  

     VV ČJF sděluje, že uchazečky o zvýšení kvalifikace rozhodčího, H. Štěpánová a L. Marešová, 

musí nejprve doložit, a to prostřednictvím oblastního sekretáře dané oblasti, pod kterou patří, 

potvrzení splnění veškerých podmínek, daných dokumentem Vzdělávání v ČJF. 

6. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, vznesla dotaz ve věci možnosti pozvání zahraničního 

rozhodčího na finále KMK.  

     VV ČJF tuto žádost projednal a rozhodl, že možnost pozvání zahraničního rozhodčího na finále 

KMK (disc. drezura) schvaluje za předpokladu, že na úhradě nákladů na daného rozhodčího se 

bude shodným dílem podílet jak ČJF, tak i SCHČT, jako pořadatel daného chovatelského seriálu. 

7. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, informovala VV ČJF o situaci, nastanuvší při MČR 

v drezuře, které bylo postiženo vichřicí. VV ČJF se vyjádří k vzniklé situaci v tiskovém prohlášení 

a bude se nadále zabývat tím, jak podobným situacím předcházet. 

8. VV ČJF diskutoval s manažerkou disciplíny možnost spojit v roce 2016 MČR v drezuře a v para 

drezuře.   

8. VV ČJF vzal na vědomí zápis ze zasedání komise z měsíce července 2015. 

 

Ostatní: 
 

1. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil návrh Programu 4. zasedání VV ČJF, který přednesla 

Ing. Olga Plachá. 

2. VV ČJF projednal a jednohlasně schválil Zápis ze 3. zasedání VV ČJF, ze dne 17.06. 2015. 

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

4. Ing. O. Plachá informovala VV ČJF o proběhnuvší schůzce na ČOV, týkající se projektu „Čerpání 

darů z loterií“ a jejich vyúčtování. 

5. Ing. O. Plachá informovala VV ČJF o problematice a současném stavu využívání telefonních čísel 

v rámci ČJF. 

VV ČJF se usnesl, že zaměstnanci ČJF (sekretariát a oblastní sekretáři) budou využívat telefonní 

čísla patřící ČJF; manažeři odborných komisí budou využívat vlastní telefonní číslo s příspěvkem 

max. 400,- Kč/měsíčně (v odůvodněných případech, např. zahraniční výjezdy, může být příspěvek 

jednorázově vyšší); volení členové ČJF si mohou zvolit, zda budou využívat telefonní číslo ČJF 

nebo vlastní (v případě využití vlastního telefonního čísla, může volený člen ČJF žádat o příspěvek 

v měsíční výši Kč 400,-Kč, v odůvodněných případech, např. zahraničních výjezdech, může být 

příspěvek jednorázově vyšší). 

6. Ing. O. Plachá informovala VV ČJF o své účasti na zasedání OV Jihočeské a Zlínské oblasti ČJF. 

7. Ing. E. Pařenicová přednesla VV ČJF zprávu o 1. viceprezidenta ČJF (hospodaření centrály ke dni 

30.06. 2015, stav a návrh řešení vedení účetnictví, návrhy a konzultace směrnic pro čerpání náhrad 

a návrh a konzultace směrnice pro vybavení reprezentantů). 

8. Ing. E. Pařenicová požádala VV ČJF o projednání nároku vyúčtování p. M. Ohnheisera za účast na 

MZ, a to CSIO Linz (06.-10.05. 2015) a CSIO Celje (12.-17.05. 2015) v celkové výši Kč 48.154,-. 

Výše zmíněné vyúčtování bere VV ČJF na vědomí a schvaluje. Současně VV ČJF sděluje, že dne 

07.07. 2015 došlo rozhodnutím p. B. Rejnka, 2. viceprezidenta ČJF pro sport a zastupujícího 

manažera SK, ke zrušení odměn pro vedoucího ekipy skokového družstva na mezinárodních 

závodech, již nebudou takováto vyúčtování dále akceptována a schválena. P. M. Ohnheiserovi bylo 

toto rozhodnutí sděleno dne 07.07. 2015 a to formou elektronické pošty. Další zahraniční výjezdy 

šéfů ekip budou hrazeny standardně, dle vyhlášky MF ČR a Směrnice ČJF „Stravné a příspěvek na 

náhradu za cestovní výdaje pro rok 2015 při akcích ČJF, náležícím členům ČJF“. 
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VV ČJF bere rozhodnutí 2. viceprezidenta pro sport ČJF, B. Rejnka, zastupujícího manažera SK, 

ze dne 07.07. 2015, ve věci zrušení odměn pro vedoucího ekip na mez. závodech ve výši 100 

EUR/den na vědomí a na základě hlasování výše uvedené rozhodnutí jednomyslně schvaluje. 

9. Ing. E. Pařenicová předložila VV ČJF žádost o projednání nároku náhrady škody z chybného 

vyúčtování KMK. VV ČJF sděluje, že v této věci bude M. Perníček pozván na následující zasedání 

VV ČJF. 

10.VV ČJF řešil problematiku výběru tréninkových center SCM, kdy na základě dodaných požadavků 

manažerů odborných komisí zainteresovaných disciplín, bude vypsáno výběrové řízení s jasně 

daným klíčem pro výběr místa a trenérů.. 

11.VV ČJF projednal návrh podmínek na přihlášení na FEI kurzy a návrh na proplácení účastnických 

poplatků na kurzy FEI. VV ČJF se tímto návrhem bude dále zabývat a v této věci vytvoří 

metodický pokyn.  

     VV ČJF současně projednal žádost Ing. G. Valeriánové na úhradu FEI zkoušek drezurních 

rozhodčích, konaných ve dnech  11. 2015 v německém Stuttgartu. VV ČJF jednohlasně souhlasí se 

zpětným uhrazením vstupního poplatku a to na základě úspěšně složených výše uvedených 

zkoušek. 

12.VV ČJF projednal žádost p. Fendrychové a p. Hanákové (roz. Mentlíkové), které byly podány 

prostřednictvím oblastních sekretářů dané oblasti a to včetně potvrzení splnění veškerých 

podmínek daných dokumentem Vzdělávání v ČJF. 

     V návaznosti na doložení a splnění veškerých podmínek, stanovených dokumentem Vzdělávání 

v ČJF, VV ČJF tyto žádosti jednohlasně schválil. 

13.P. B. Rejnek předložil VV ČJF žádost o proplacení účastnických poplatků na soustředění dětí a 

juniorů, pořádaném v Hradišťku v termínu 28.-29.07. 2015 a to ve výši Kč 16.900,-. VV ČJF 

předloženou žádost jednoznačně schválil. Bude hrazeno z prostředků ČOV. 

14.P. J. Hupka předložil VV ČJF informace a sdělení z legislativní části ČJF a to zejména schválení 

rozpisů (na MČR D – d/J/Y/Sen/družstva; Šampionát nadějí 2015 pony; MČR S + D pony; MČR C 

- d/J.) Schválená změna rozhodčího na MČR v paradrezuře a to p. M. Perníček místo p.H. 

Štěpánové. 

15.P. J. Hupka informoval VV ČJF o vyjádření k žádosti p. J. Matušky ve věci pořádání závodů 

v mateřské oblasti. 

16.P. J. Hupka informoval VV ČJF o probíhající emailové komunikaci ve věci Obl. mistrovství Prahy 

v disciplíně skoky, kategorie dětí. 

17.VV ČJF schválil žádost J. Hanákové na udělení kvalifikace rozhodčí specialista v disciplíně skoky 

a to jednohlasně. 

18.VV ČJF projednal aktuální informace ve věci příprav české reprezentace na ME Aachen 2015. 

19.P. M. Blažek informoval VV ČJF o Zprávě o činnosti IT komise ČJF ze dne 30.06. 2015, ve které 

VV ČJ  přiblížil např. topologii sítě ČJF, stavu serveru ČJF, instalovaném software a licencích, 

zabezpečení přístupů a zálohování dat, SW na zpracování výsledků (Gallop), Online přihlašovací 

systém, Centrála ČJF, centrální web, emailové adresy, … . 

20.P.M.Blažek informoval o schůzces ACE design, které se zúčastnila Ing.Plachá, M.Blažek, 

Ing.Vyroubal a Ing.Podešť. Diskutovány byly zejména možnosti dalšího rozvoje IT(hardware i 

software) v rámci ČJF.      

21.VV ČJF, na návrh p. M. Blažka, jednohlasně jmenovala IT komisi ve složení D. Prokop, Ing. P. 

Bůžková, R. Bauer. 

22.VV ČJF pověřuje p. M. Blažka vypracováním zadání na vypsání výběrového řízení na zpracovatele 

analýzy Centrální databáze ČJF. 

23.VV ČJF hlasoval a jednohlasně schválil uskutečnění upgradu Online přihlašovacího systému dle 

materiálu zpracovaným společností ACE Design, na základě dodaných připomínek uživatelů. 

24.VV ČJF hlasoval a jednohlasně schválil upgrade Online přihlašovacího systému ve věci možnosti 

rezervaci boxů při závodech a to v režimu po jednom dni. 

25.VV ČJF projednal návrh Ing. O. Plaché na účast GS a Ing. O. Plaché na generálním zasedání EEF 

v měsíci říjnu v polské Waršavě. VV ČJF tento návrh jednohlasně schválil. 

26.VV ČJF projednal návrh Ing. O. Plaché na účast GS a B. Rejnka, 2. viceprezidenta ČJF, na 

generálním zasedání FEI v portorickém San Juan. VV ČJF tento návrh jednohlasně schválil. 
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27.VV ČJF projednal účast JUDr. Kateřiny Říhové na setkání Mezinárodní skupiny pro vzdělávání 

v jezdectví, které se uskuteční na konci října ve Velké Británii. VV ČJF účast JUDr. K. Říhové na 

dané akci jednomyslně schválil. 

28.VV ČJF vzal na vědomí schválené rozpisy MČR C d/J, MČR pony S+D, MČR D a Šampionátu    

nadějí (disc. pony). 

29.VV ČJF se opětovně zabýval problematikou pořádání vlastního galavečera. Na základě dalších 

jednání, s touto věcí související, VV ČJF jednomyslně schválil neuspořádání vlastního Galavečera. 

30.VV ČJF vzal na vědomí zápisy ze zasedání OV Jihočeské oblasti (duben 2015), Karlovarské 

oblasti (červen 2015), Oblasti Vysočina (červen 2015), Oblasti Praha (červen 2015), Severočeské 

oblasti (červen 2015), Východočeské oblasti (červen 2015), Zlínské oblasti (červen 2015) a 

Západočeské oblasti (červenec 2015). 

 

 

 

Úkoly ze zasedání VV ČJF: 

 

Číslo 

úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění 

Zodpovídá Nový termín 

3/1 

Prověření smluv na mobilní a datové služby a následné 

zvolení postupu při případném vypsání výběrového řízení na 

poskytovatele daných služeb ČJF. 

 
splněno 

Ing. O. Plachá + GS  

1/2 

Vypracování metodického pokynu pro vyplácení odměn za 

úspěšnou reprezentaci 
31.08. 2015 

trvá 

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

2/2 

Zhotovení analýzy k vypracování podkladů pro vypsání 

výběrových řízení na střediska SCM 
 2015 

splněno 

Ing. E. Pařenicová + B. Rejnek   

 

 


