Zápis z 9. zasedání VV ČJF - 30. 11. 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.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

VV ČJF projednal návrh programu 9. zasedání VV ČJF, který přednesla Ing. Olga Plachá.
Ing. E. Pařenicová navrhla doplnění programu o další body z ekonomické oblasti.
B. Rejnek navrhnul doplnění programu o další body programu ze sportovní oblasti.
VV ČJF jednomyslně schválil návrh programu 8. zasedání VV ČJF, doplněný o návrhy
požadované ze strany Ing. Eva Pařenicové a B. Rejnka.
VV ČJF projednal a jednohlasně schválil zápis z 8. zasedání VV ČJF, ze dne 03. 11. 2015.
VV ČJF kontroloval plnění úkolů, zadaných na minulém zasedání VV ČJF.
Ing. O. Plachá, prezident ČJF, informovala členy VV ČJF o proběhnuvších schůzích zasedání
OV, kterých se osobně zúčastnila.
Ing. O. Plachá, prezident ČJF, informovala členy VV ČJF o proběhnuvší schůzce na ČOV,
týkající se prezentace disciplíny Jezdectví na projektu „Olympijský park“ v oblasti jihočeského
Lipna, kde se plánuje prezentace olympijských disciplín v době při LOH v Rio de Janeiro v roce
2016.
Ing. O. Plachá, prezident ČJF, přednesla členům VV ČJF problematiku PR a marketingu.
6.1 VV ČJF se zabýval problematikou finanční podpory Jezdeckého magazínu 2016 a Jezdeckého
festivalu v Lysé.
VV ČJF hlasoval o finanční podpoře Jezdeckého magazínu v roce 2016, kdy hlasováním nebyla
podpora daného magazínu v roce 2016 schválena, a to jednohlasně.
VV ČJF hlasoval o finanční podpoře Jezdeckého festivalu v Lysé 2016, kdy hlasováním byla
schválena podpora daného projektu v roce 2016 v rozsahu „Silver partner“, dle nabídky reklamní
prezentace při daném projektu (25tis.Kč).
6.2 VV ČJF se zabýval problematikou návrhu spolupráce s časopisem Jezdectví při akci „Koně
na Žofíně“. VV ČJF se bude touto otázkou dále zabývat a pokračovat v jednáních s pořadatelem
dané akce.
VV ČJF se zabýval problematikou VŘ na uvolněné posty manažerů odb. komisí skoky a
vytrvalost.
7.1 Jedna kandidátka na post manažera odb. komise vytrvalosti, se omluvila z osobního pohovoru
bez žádosti o nový termín. VV ČJF hlasovalo o možnosti náhradního termínu pro danou
uchazečku. Tento návrh byl členy VV ČJF jednohlasně zamítnut.
7.2 VV ČJF následně, po proběhnuvších osobních pohovorech s uchazeči o post manažera odb.
komise vytrvalost, hlasoval o jmenování p. Terbera manažerem odb. komise disc. vytrvalost; A.
Terbera nebyl VV ČJF jednohlasně schválen novým manažerem odb. komise disc. vytrvalost.
VV ČJF následně hlasoval o jmenování P. Kopeckého manažerem odb. komise disc. vytrvalost,
p.Kopecký byl schválen výsledkem 4 pro a 1 se zdržel( KŘ).
7.3 VV ČJF hlasoval o jmenování L. Stružinského manažerem odb. komise disc. skoky, kdy L.
Stružinský nebyl manažerem SK schválen v poměru 4 proti a 1 se zdržel (JUDr. K. Říhová).
VV ČJF hlasoval o jmenování J. Beranové manažerkou odb komise disc skoky, kdy J. Beranová
byla na daný post schválena v poměru 3 pro a 2 se zdrželi hlasování (JUDr. K. Říhová, J. Hupka).
Na základě výsledků hlasování bude J. Beranová jmenována manažerem SK na dalším zasedání
VV; P. Kopecký bude jmenován manažerem Komise vytrvalosti s platností od 01. 01. 2016.
M. Blažek, předseda IT komise ČJF, obeznámil členy VV ČJF s detaily zaslaných přihlášek
uchazečů o VŘ na dodávku „Centrály ČJF“.
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20.
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22.
23.
24.
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VV ČJF jednohlasně schválil a hlasováním jednohlasně potvrdil ustanovení komise pro výběr
dodavatele ve složení Ing. O. Plachá, Ing. E. Pařenicová, M. Hladík, Ing. P. Bůžková a M.
Blažek.(podmínkou je schválení záměru vybrat dodavatele ze strany členů Rady dne 8.12.2015)
VV ČJF se zabýval problematikou Kategorizace skokových jezdců, legislativní komise
shromáždila připomínky z oblastí a na dalším zasedání VV ČJF bude přijato rozhodnutí,
k dalšímu postupu.
VV ČJF se zabýval problematikou SCM a dořešení problematiky smluv s daným tréninkovými
středisky a jednotlivými trenéry a jejich asistenty.
Ing. E. Pařenicová, 1. viceprezident VV ČJF – pro ekonomiku, přednesla členům VV ČJF
informace z ekonomické oblasti ČJF a to zejména výsledky kontrol odvodů jednotlivých
registračních poplatků ze všech oblastí ČJF; kontrola plnění za jednotlivá MČR, apod.
Ing. E. Pařenicová, 1. viceprezident VV ČJF – pro ekonomiku, poskytne součinnost KRK ČJF při
kontrole čerpání dotačních titulů za rok 2014.
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, informoval členy VV ČJF o odstoupení GS EEF,
p. A. Kuçük.
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, informoval členy VV ČJF o dotazu vzneseném
OV Středočeskou oblastí, týkající se problematiky SCM disc. všestrannost.
VV ČJF se daným dotazem zabýval a sděluje, že nikdo jiný, kromě M. Příhody ml. a D.
Diringerové, se do VŘ na pozici trenéra a asistenta SCM disc. všestrannost nepřihlásil. Odpověď
OV Středočeské oblasti bude zaslána
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, informoval VV ČJF o plánované schůzce
s reprezentanty ve všech kategoriích disciplíny skoky
B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, přednesl členům VV ČJF žádost o přidělení
finančních prostředků na uspořádání kontrolních skokových závodů po proběhnuvším cyklu
skokové SCM v roce 2016
VV ČJF schválil text odpovědi na otevřený dopis p.M. Ohnheisera.
JUDr. K. Říhová, člen VV ČJF – vzdělávání, informovala členy VV ČJF ze vzdělávací oblasti
ČJF.
JUDr. K. Říhová, člen VV ČJF – vzdělávání, informovala členy VV ČJF o problematice žádosti
B. Jechové o udělení výjimky z účasti na praktické zkoušce zkoušek instruktorů, část „parkur“.
Výjimce nebylo vyhověno a VV ČJF sděluje, že B. Jechová musí pro úspěšné splnění
požadovaných zkoušek absolvovat tuto praktickou část v náhradním termínu.
J. Hupka, člen VV ČJF – legislativa, informoval VV ČJF o přijetí pravidel ČF od E. Pellarove ve
formátu word
J. Hupka, člen VV ČJF – legislativa, informoval členy VV ČJF o procesu schvalování STP MČR
pro rok 2016, kdy v tuto chvíli byly J. Hupkovi, jako členu VV ČJF pro legislativu, doručeny
návrhy STP MČR pro rok 2016 z disciplín drezura, všestrannost a voltiž. Manažeři ostatních
disciplín budou GS ČJF osloveni s urgencí na dodání.
Obdobná situace je i s návrhy národních úprav pravidel jednotlivých disciplín a pravidel
všeobecných.
VV ČJF projednal a schválil návrh změny kalendáře MČR – skoky, a to v návaznosti na
významné mezinárodní závody. MČR skoky děti, junioři 7.7.-10.7.2016 Olomouc. MČR skoky
senioři14.7.-17.7.2016 Martinice
VV ČJF pověřuje GS ČJF, aby podala návrh na zahájení disciplinárního řízení dle
Disciplinárního řádu ČJF na přihlašovatele, pořadatele a jezdce v případě D. Uldrichové na MČR
– reining 2015 na daném mistrovství.
VV ČJF rozhodl o vypsání VŘ na post GS ČJF. VŘ povede prezident ČJF Ing.Plachá a
1.víceprezident pro ekonomiku Ing.Pařenicová. Přizvána bude personální agentura pro posouzení
vhodnosti kandidátů.
VV ČJF vzal na vědomí zápis z DK (15.10.2015), resp. VV ČJF vzal na vědomí zápis z DK
(12.11.2015), a to včetně veškerých příloh (návrh STP MČR 2016, zásady nominace jezdců na
zahraniční výjezdy v roce 2016, návrhy úprav NP).
VV ČJF vzal na vědomí zápis z Komise všestrannosti (30.10.2015).
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27. VV ČJF vzal na vědomí dodané zápisy ze zasedání OV Karlovarské oblasti (24. 11. 2015), OV
Praha (29. 10. 2015), OV Severočeské oblasti (03. 11. 2015), OV Severomoravské oblasti (26.
10. 2015), OV Jihomoravské oblasti (13.10. 2015) a OV Jihočeské oblasti (04. 11. 2015).
28. Příští zasedání VV ČJF proběhne dne 17. 12. 2015.

Úkoly ze zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/2

Úkol
Zodpovídá

Termín
Nový termín

Vypracování metodického pokynu pro vyplácení odměn za
úspěšnou reprezentaci

1/2016

Stav plnění
trvá

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

6/1
6/2
6/2
8/1

Dodání návrhů úprav národních pravidel a STP MČR 2016

2015

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

12.12.2015

FEI školení – veterináři + oficiálové zjištění situace na FEI

31.12.2015

GS + Sekretariát ČJF + B. Rejnek
Vypracování plánu práce jednotlivých členů VV
GS + Sekretariát ČJF + VV

15.1.2016
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trvá
částečně splněno
částečně splněno
nový

