
 
Zápis z 24. zasedání VV ČJF - 8. 11. 2016 

 

 

 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 

Jaroslav Hupka, Veronika Jiroutová, Ing. Eva Pařenicová, Ing. Olga Plachá, Bohumil Rejnek 

(příchod 9:15), JUDr. Kateřina Říhová (příchod 9:25) 

Hosté:  Marek Holub, Mgr. Karin Divišová (příchod 10:15) 

Omluveni:  JUDr. Petr Toman 

V 9:00 Prezidentka ČJF zahájila zasedání VV 

1. VV schválil návrh programu 24. zasedání VV ČJF, který přednesla Ing. Plachá  

Hlasování: 

Pro: 3   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

2. VV vzal na vědomí zápis ze svého 23. zasedání  

Hlasování: 

Pro: 3   Proti: 0  Zdržel se: 0 

V zápise z 21. zasedání Výkonného výboru, které proběhlo dne 17.8.2016, byl nepřesně 

formulován bod č. 2, neboť žádná písemná servisní smlouva s firmou ACE Design na 

přihlašovací systém nebyla uzavřena a nemohla být tedy vypovězena. VV se tímto bude dále 

zabývat v rámci dnešního programu jednání (viz. bod 28 tohoto zápisu). 

3. VV rozhodl o pozvání hostů na mimořádnou Konferenci, dle Jednacího řádu konference  

jsou pozváni: Členové výkonného výboru, rady, disciplinární komise, kontrolní a revizní 

komise, předsedové odborných komisí a Generální sekretář ČJF („delegáti s hlasem 

poradním“).  

Hlasování: 

Pro: 3   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

4. Ing. Plachá informovala o přípravách mimořádné konference. Delegátům byl zaslán, 

případně předán delegační lístek. Návrh Stanov předkládaný Radou ČJF byl zveřejněn 

na webu ČJF, rozeslán oblastním výborům a bude zaslán delegátům spolu 

s informačním emailem. 

9:15 Jednání přítomen Bohumil Rejnek 

5. Ing. Plachá informovala o přípravách Zprávy prezidenta na mimořádnou Konferenci 

ČJF. Diskutovalo se o tématech, která by měla obsahovat a sekretariát byl pověřen 

dopracováním některých podkladů. 



9:25 Jednání přítomna JUDr. Říhová 

6. Ing. Plachá informovala o pokračování výběrového řízení na dodavatele v oblasti 

mediálního zastupování. Všem přihlášeným účastníkům (6 zájemců) bylo zasláno 

zpřesněné zadání výběrového řízení. ČJF hledá agenturu, která bude zastupovat ČJF 

především směrem k neodborné/ laické veřejnosti. Termín odevzdání prezentací je 

25.11.2016. 

 

7. VV diskutoval dotaz p. Pecky na změnu termínu MČR v drezuře, který byl členům VV 

zaslán. VV se bude tématem změny termínu MČR v drezuře dále zabývat v rámci 

dnešního programu jednání (viz. bod 11 tohoto zápisu). 

 

8. Členové VV diskutovali o uplatňování marketingových práv ČJF v roce 2017. Ing. Plachá 

informovala o dotazu p. Malinovského, pořadatele Zimního jezdeckého festivalu (viz. 

bod 9 tohoto zápisu). 

 

9. VV hlasoval o uplatňování marketingových právech ČJF v roce 2017. ČJF bude 

uplatňovat marketingová práce dle čl. 133 NÚ Všeobecných pravidel, a to 

s přihlédnutím na předchozí závazky, příslušného organizačního výboru. Každá akce 

ČJF musí být označena logem ČJF. ČJF bude uplatňovat reklamní prostory, ve smyslu 

marketingových práv na akcích, které má smluvně ošetřené, tedy MČR, MZ, případně 

seriály. Uplatnění marketingových práv bude přesněji specifikováno ve smlouvě 

s pořadatelem. ČJF provede výběr závodů pro ČT sport s přihlédnutím na media mix 

dle mediální strategie na rok 2017. 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

10. VV na základě žádosti manažera komise vytrvalosti, znovu projednal a hlasoval o 

uznání refreshingu pro technické delegáty ve vytrvalosti, který se konal dne 1.9.2016. 

S přihlédnutím k dalším doloženým skutečnostem VV refreshing TD ve vytrvalosti 

uznává. Rozhodnutí VV však nic nemění na skutečnosti, jak byl refreshing uspořádán a 

na pochybeních ze strany komise, ke kterým došlo. VV připomíná, že refreshingy 

funkcionářů ČJF jsou pořádány ve spolupráci s oblastmi a odbornými komisemi, musí 

být řádně zveřejněny na webových stránkách a přístupné všem funkcionářům.  

Hlasování: 

Pro: 3   Proti: 0  Zdržel se: 2 

 

11. VV na základě četných žádostí členů znovu jednal o termínu MČR v drezuře, kdy 

původní termín kolidoval s ME v drezuře a paradrezuře. VV schvaluje změnu termínu 

MČR drezura (včetně para) na 27.- 30. 7.2017.  

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 1 



12. VV schvaluje jmenování Dany Kuřitkové Národním rozhodčím pro všestrannost, a to na 
základě splnění podmínek pro tuto odbornost. 
Hlasování: 
Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

13. VV schvaluje jmenování Oldřicha Sojky Národním rozhodčím pro skoky, a to na základě 
splnění podmínek pro tuto odbornost 
Hlasování: 
Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

14. VV jednal o prominutí skokové části zkoušky instruktora jezdectví v termínu 3.- 

4.12.2016 paní Petry Minářové ze zdravotních důvodů. Výjimka nebyla udělena 

Hlasování: 

Pro: 0   Proti: 3  Zdržel se: 2 

 

15. VV jednal o prominutí skokové části zkoušky instruktora jezdectví v termínu 3.- 

4.12.2016 panu F. Sigismondimu ze zdravotních důvodů. Výjimka nebyla udělena  

Hlasování: 

Pro: 0   Proti: 3  Zdržel se: 2 

 

16. VV pověřuje sekretariát úpravou dokumentu Postup při zařazování jezdců do SCM a 

zapracování návrhu paní Diringerové, manažerky komise všestrannosti. 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 

10:15 Jednání opustil Bohumil Rejnek 

17. VV jmenuje trenéry SCM – všestrannost na rok 2016/2017 pí. D. Diringerovou, Gabrielu 

Slavíkovou a p. J. Skřivana  
Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

18. VV schvaluje předložené termíny SCM (skoky, drezura, všestrannost a voltiž) 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

19. VV jednal o žádosti o získání kvalifikace rozhodčí drezury bez nutnosti bronzového 

výkonnostního odznaku pro paní Anny Dzyubu. V žádosti bylo uvedeno, že ke svému 

zdravotnímu stavu žadatelka aktivně nesportuje. Ze systému Gallop je však patrné, že 

paní Dzyuba v letošní sezóně absolvovala nejméně 6 startů v úlohách L a S.  

Výjimka nebyla udělena 

Hlasování: 

Pro: 0   Proti: 4  Zdržel se: 0 



20. VV schvaluje firmu Presto, překladatelské centrum s.r.o. jako překladatele 2 dílů 

učebnic Gallops 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

21. JUDr. Říhová informovala o přípravách celodenního setkání pro školitele ČJF v lednu 

2017. Pozváni budou stávající školitelé a budoucí školitelé ČJF. 

22. VV schvaluje Směrnici pro poskytování odměn za úspěšnou reprezentaci 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

23. VV jednal o žádosti p. Šrubaře (Voltiž Drago z.s.) o navýšení příspěvku na technické 

zabezpečení MČR ve voltiži 2016. Žádost bude předložena k projednání na příští 

jednání Rady ČJF. 

24. VV schvaluje jmenování E. Pellarové překladatelem a zpracovatelem úprav pravidel ČJF 

na rok 2017 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0 

11:00 Jednání opustila JUDr. Říhová 

25. VV schvaluje jmenný seznam účastníků SCM (skoky, drezura, všestrannost a voltiž) 

Hlasování: 

Pro: 3   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

26. GS informovala o průběhu příprav FEI kurzu stewardů, který ČJF pořádá v termínu 25.- 

27. 11.2016 na ČZU v Praze 

27. GS informovala o průběhu jednání s paní Motyginovou na přípravách Galavečera ČJF. 

Vyhodnocení sportovců všech disciplín proběhne dle předloženého harmonogramu. 

V každé disciplíně budou oceněni ti nejlepší sportovci v každé jednotlivé kategorii. 

Nominovaným bude věnován prostor v rámci přílohy informující o přípravách 

Galavečera „Koně na Žofíně“ v časopisu Jezdectví. Dále budou vyhodnoceni i nejlepší 

koně a významné osobnosti ČJF po vzoru FEI.  

28. VV schvaluje odpověď na dopis p. Vyroubala z firmy ACE design, ve kterém GS upřesní 

formulaci, která byla v minulém zápise nepřesně uvedena, a to ve smyslu, že ACE 

Design oznámil, že ukončuje další rozvoj této aplikace, nebude přijímat další 

objednávky na jakékoli další úpravy a opravy systému, neboť skončila záruční doba 

produktu a dále není k této činnosti ničím vázán. 

11:30 Prezidentka ČJF Ing. Plachá vyhlašuje přestávku  

12:10 Jednání VV pokračuje 

 



29. VV bere na vědomí zprávu viceprezidenta ČJF ze zasedání EEF v Birminghamu 

30. VV bere na vědomí Zápis z jednání manažerů komisí disciplín a prezidentka ČJF připraví 

vyjádření k některým projednávaným bodům a zašle členům VV k vyjádření (vzhledem 

k nepřítomnosti p. Rejnka při projednávání této agendy).  

31. Návrh na změny pravidel pony, předložený komisí pro rozvoj pony, předán Legislativní 

komisi k připomínkování 

32. Návrh na úpravu skokových pravidel pony pro rok 2017, předložený komisí pro rozvoj 

pony, předán Legislativní komisi k připomínkování 

33. Návrh propozic Styl šampionátu pony 2017 předán Legislativní komisi 

k připomínkování 

34. VV vzal na vědomí předložený Projekt Sportovní centra pony a s připomínkami (systém 

výběrů dětí, trenérů, pořadatelů a způsob financování) ho vrátil k doplnění 

35. Návrh na změnu podmínek pro udělování výkonnostních odznaků pro reining byl 

vrácen k upřesnění. Není zjevné, zda se jedná o doplnění nebo nové znění 

36. VV prodiskutoval návrh propozic seriálu Národní skokový pohár ČJF a vzhledem 

k legislativním chybám vrátil k přepracování a zároveň k doplnění některých dalších 

informací sekretariátu 

37. VV bere na vědomí informace o zamítnutí žádosti o přidělení Mistrovství světa mladých 

koní 2018 a Mistrovství světa juniorů a mladých jezdců 2019 ve vytrvalosti Mezinárodní 

jezdeckou federací (FEI)  

38. VV bere na vědomí Zápis ze schůze OV Středočeské oblasti  

39. VV bere na vědomí Zápis ze schůze OV Západočeské oblasti  

 

PER ROLLAM: 

 

40. VV schválil STP voltiž 2017 

Schváleno per rollam dne 18.10.2016  

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

12:50 Prezidentka ČJF ukončuje jednání VV   

           
          
           
 
          Zapsala: Veronika Jiroutová 
 


