
 

Zápis z 11. zasedání VV ČJF - 18. 01. 2016 
 

 

 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 

Jaroslav Hupka, Ing. Klára Charvátová, Veronika Jiroutová, Ing. Eva Pařenicová, Ing. Olga Plachá, 

Bohumil Rejnek, JUDr. Kateřina Říhová 

 

Hosté: Jarmila Beranová, Daniela Diringerová, Mgr. Karina Divišová, Michaela Guznar Růžičková, 

Ing. Renata Habásková, Marek Holub, Pavel Kopecký, Ing. Jiří Kunát, Jan Matuška a Ing. Michaela 

Pavlisová,  Mgr. Jana Perníčková, JUDr. Petr Toman, Ing. Klára Šalková 

 

Omluveni: Daniela Diringerová 

9:30 Prezidentka, Ing. Plachá zahájila jednání VV 

1. VV schválil zápis ze svého 10. zasedání dne 17. 12. 2015. 
2. VV ČJF projednal návrh programu 11. zasedání VV ČJF, který přednesla Ing. Olga Plachá a návrh 

Dr.Tomana doplnil o body jednání odvolání GS N.Gottweisové, která již není na ČJF zaměstnána a 
odvolání zbylého člena komise reprezentace Z. Žíly  a zrušení komise reprezentace a schválil. 

2.1 Hlasování o odvolání Z. Žíly: 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

2.2 Hlasování o zrušení komise reprezentace: 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

2.3 VV odvolal z funkce generálního sekretáře paní Nellu Gotweisovou. 
Hlasování o odvolání Nelly Gottweisové 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

3.1 Bohumil Rejnek, 2. víceprezident pro sport, informoval manažery disciplín spřežení a pony o stále 
trvající absenci informací jejich disciplín na webových stránkách ČJF a požádal je o urychlené 
doplnění. 

3.2 Bohumil Rejnek, 2. víceprezident pro sport, se informoval o stavu vyřízení žádosti o prodloužení 
funkce rozhodčího spřežení panu Veselému, který dosáhl věku 71 let. Žádost o prodloužení na 
další rok byla FEI již odeslána, dosud jsme na ni ale neobdrželi odpověď. 

3.3 Bohumil Rejnek se dotázal na stav přihlášek na školení mezinárodních stewardů ve Vídni. GS již 
žádosti pana Prokeše i paní Trojancové odeslala, zatím ale nebyly z FEI potvrzeny. VV připomíná, 
že veškeré žádosti o přihlášení na FEI kurzy musí zasílat oblasti po odsouhlasení odbornou komisí. 
Protože v tomto případě postup nebyl dodržen, musí členové informovat OV zpětně. 

3.4 Pan Rejnek se dotázal Ing. Kunáta na možnost přidání kurzu stewardů do jarního semináře 
spřežení. Protože na jarním semináři již bude přenáška paní MVDr. Pokorné o dopingu a je nutné 
provést rovněž školení pravidel, není přidávání dalšího kurzu možné. 

3.5 Manažer spřežení, Ing. Kunát, informoval o schůzce komise spřežení, která se konala dne 18. 12. 
2015. V lednu 2016 proběhlo soustředění širšího reprezentačního výběru. 

3.6 Ing. Kunát se dotázal na možnost objednání reprezentačního oblečení pro účast na mistrovství 
světa v jednospřeží a čtyřspřeží. Oblečení bude k dispozici před prvním letošním výjezdem 



reprezentace do zahraničí. Sekretariát byl pověřen shrnout požadavky disciplín pro objednání 
nového reprezentačního oblečení. 

3.7 Ing. Kunát informoval o pořádání Galavečeru zlaté podkovy, který proběhne dne 20.2.2016 a je 
společný pro disciplíny spřežení a všestrannost. 

3.8 Ing. Šalková, manažerka reiningu, požádala o schválení závodů CRI* Kozlovice, které mají 
proběhnout 29. 4. 2016 

3.9 Ing. Šalková se dotázala na pořádání MČR v reiningu v roce 2017. V případě, že by se MČR R 
nekonalo v Krakovanech, které letos nedodaly ani vyúčtování technického zabezpečení MČR, bylo 
by nutné co nejdříve dohodnout náhradní areál. 

3.10 Manažerka reiningu se informovala ve věci FEI kurz veterinářů, který proběhne v termínu 
8. - 10. 4.  2016 v areálu České  zemědělské  univerzity v Praze. 

3.11 Michaela Guznar Růžičková, zástupce voltiže, informovala o vyhlášení voltižního poháru, které 
proběhne dne 5.3.2016 a dotázala se na možnost poskytnutí dotace pořadateli. Ing. Pařenicová, 
1. víceprezident pro ekonomiku, informovala o nutnosti vytvoření jednorázového projektu, aby 
mohla být dotace poskytnuta. Ing. Pařenicová dále hovoří o jednorázových i dlouhodobých 
projektech, jejich šablonách a vyplňování. 
Michaela Guznar Růžičková informuje o nutnosti překladu změn pravidel disciplíny voltiž dříve než 
proběhne školení rozhodčích. 

3.12 Jaroslav Hupka, zástupce legislativní komise, prosí manažery jednotlivých disciplín o dojednání 
funkcionářů na letošní MČR, aby jim mohly být zaslány delegace. Ing. Habásková se informovala 
na řešení finanční otázky v případě delegace zahraničních rozhodčích na drezurní závody 
pořádané v ČR. VV pro získání příspěvku na zahraniční rozhodčí požaduje předložení projektu. 

3.13 Michaela Guznar Růžičková, zástupce voltižní komise, se dotázala na zasílání informací o chybách 
v programu Gallop. VV žádá všechny disciplíny, aby případné chyby či úpravy nových pravidel 
v programu Gallop zasílali panu Martinu Blažkovi, členovi legislativní a IT komise. 
Michaela Guznar Růžičková se informuje, jestli již byl doručen dokument o rozšíření řad 
rozhodčích voltiže. Tento dokument dosud doručen nebyl, bude zaslán na adresu GS a současně 
na adresu JUDr. Říhové. 

3.14 Bohumil Rejnek, 2. víceprezident pro sport, informoval o nepřesnostech ve Všeobecných 
pravidlech, které budou upraveny. Bohumil Rejnek poděkoval za zápisy z drezurní komise. 
Bohumil Rejnek, 2. víceprezident pro sport, prosí disciplíny o zasílání třídních knih SCM společně 
s krátkou zprávou obsahující informace o průběhu, důležitá sdělení, pády atd. Třídní knihy 
a zprávy z jednotlivých konání SCM mají být zasílány jak na Sekretariát ČJF, tak i na pana Rejnka. 

3.15 Ing. Renata Habásková, manažerka drezury, se dotázala, co všechno má obsahovat zápis z drezurní 
komise. VV informoval, že zápis z komisí musí obsahovat vše, co se projednávalo. V případě, že 
některé věci je potřeba projednat rovněž na VV, je nutné zprávu předat příslušnému členu VV, 
který poté věc na VV přednese a výsledek jednání bude uveden v zápise z VV. Pokud zápis z komise 
obsahuje věci k projednání na VV, je nutné je uvést „pod čarou“, aby byly v zápise tyto návrhy 
k jednání jasně zřetelné. 
Ing. Habásková se informovala o podávání projektů. Projekty na čerpání z rozpočtu mají být 
zasílány Ing. Pařenicové a rovněž účetní Ing. Bůžkové. V každém projektu mají být uvedeny 
celkové náklady a vyčíslena i finanční spoluúčast účastníků. Projekty musejí být uzavřeny do konce 
března 2016, aby mohl být předložen rozpočet ČJF.  
Ing. Habásková informovala o organizaci každoročních jarních drezurních školení. VV připomíná, 
že školení mají být organizována oblastí ve spolupráci s komisemi. Administrativní podporu těchto 
školení zařizuje Sekretariát ČJF, který je také jejich garantem. Cena refreshingu v rámci školení 
byla stanovena na 500 Kč za osobu, pro posluchače, kteří si školením nerozšiřují ani neobnovují 
kvalifikaci, je cena náslechu 200 Kč. 
Ing. Habásková nominuje Lucii Marešovou a Hanu Štěpánovou na národní rozhodčí. 
Manažerka drezury informovala o galavečeru drezury, který proběhne 26. 2. 2016. 

3.16 Pavel Kopecký, manažer vytrvalosti, žádá o vydání žebříčků disciplíny vytrvalost od bývalé komise 
disciplííny. 



VV schválil návrh pana Kopeckého o nákupu 1 licence programu Gallop pro zpracování výsledků 
z disciplíny vytrvalost. 
VV projednal návrh podmínek STP vytrvalost obsahující odlišný způsob kvalifikace na MČR, kdy by 
se jezdec a kůň mohli kvalifikovat každý sám. VV tento návrh zamítá a doporučuje komisi případně 
snížit podmínky kvalifikace, pokud by v kategorii juniorů nebyl dostatečný počet účastníků. 

3.17 Ing. Habásková informuje o možnosti pořádání MČR drezury zvlášť ve velké a zvlášť v malé rundě, 
což by bylo více motivující pro jezdce. 

3.18 Pavel Kopecký, manažer vytrvalosti, informoval o jednání s novými pořadateli MČR a tázal se na 
výši finančního příspěvku pro pořadatele MČR vytrvalosti. VV odpovídá, že pro určení výše 
příspěvku nejdříve pořadatel musí akci narozpočtovat. 
Pavel Kopecký se dotázal na fakturu za pořádání mezinárodních závodů ve vytrvalosti v minulém 
roce. 
Pavel Kopecký se informoval o uznávání licencí pro vytrvalost z ciziny, které musí schválit VV. Dále 
se informoval o problematice povolení startu a nutnosti kontaktování Sekretariátu v případě 
splnění podmínek pro zvýšení kvalifikace FEI rozhodčího. 
Pavel Kopecký, manažer vytrvalosti, sdělil VV zrušení etického kodexu vytrvalosti 
a reprezentačního řádu, z důvodu přítomnosti všech důležitých informací v pravidlech ČJF. 

3.19 Jarmila Beranová, manažerka komise skoky, předložila návrh kategorizace jezdců, který by měl 
platit od 1. 1. 2017 a ve kterém jsou zmíněny výjimky pro jezdce pony, všestrannosti a moderního 
pětiboje. 
Jarmila Beranová informovala o nutnosti dořešení stylšampionátu. 
Jarmila Beranová seznámila VV s rozdělením funkcí jednotlivých členů komise skoky. Rozdělení 
bude součástí zápisu ze schůze skokové komise. 

3.20 Mgr. Jana Perníčková, manažerka pony komise, prodiskutovala s panem Hupkou, předsedou 
legislativní komise, obsah STP pony. 
Mgr. Jana Perníčková informovala o pozvání Jana Matušky a Ing. Michaely Pavlisové k řešení 
stížnosti na pony žebříček. 

3.21 VV se zabýval stížností paní Zuzany Balouškové, byl seznámen se stížností, vyslechl si názor 
Ponykomise, která je vyhlašovatelem žebříčku a vzal na vědomí rozhodnutí pony komise ve věci 
zpracování výsledků. 

4. Prezidentka Ing. Plachá informovala členy VV o  výsledku výběrového řízení na pozici GS. VV 
jmenoval do funkce  na pozici Generálního sekretáře ČJF Veroniku Jiroutovou. 
Hlasování o jmenování Veroniky Jiroutové do funkce GS 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

5.1 VV jmenoval, na základě návrhu oblastního výboru, Janu Noskovou oblastní sekretářkou 
Středočeské oblasti 
Hlasování o jmenování Jany Noskové 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

5.2 VV jmenoval, na základě návrhu oblastního výboru, Martinu Váňovou oblastní sekretářkou oblasti 
Vysočina 
Hlasování o jmenování Martiny Váňové 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

6.   VV provedl revizi plnění úkolů vyplývajících z jednání VV od počátku svého volebního období v roce 
2015  
15:14 jednání opustil JUDr. Petr Toman 

7.     Ing. Plachá seznámila členy VV s průběhem výběrového řízení na Online centrálu ČJF – I. etapa – 
Analýza. VV schválil firmu OLC systems s.r.o. jako vítěze výběrového řízení na analýzu na základě 
doporučení speciální komise. 
Hlasování o VŘ 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 



8.   VV se zabýval žádostí, člena VV Asociace Českého skokového poháru, Martina Pecky ve věci 
spolupráce na CZECH JUNIOR CUPU 2016 a odsouhlasil spolupráci s asociací ČSP v intencích z roku 
2015 za podmínek spojení názvu soutěže se jménem ČJF. 
Hlasování o spolupráci 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

9. VV se zabýval žádostí OV KO ČJF. Odpovědí na připomínky ze zářiové schůze OV KO byla pověřena 
JUDr. Říhová. Stanovisko ke kritériím pro zařazení do SCM zašle KO pan B. Rejnek. Doporučení 
zabývat se dokumentem vzdělávání vzala na vědomí JUDr. Říhová. Návrh na přítomnost národního 
rozhodčího na hobby závodech vyjádření podá p. Hupka 

10.1 VV schválil úpravy parkuru pro získání všeobecné licence ZZVJ. JUDr. Říhová zapracuje změnu do 
vzdělávacího konceptu od 1.4.2016 
Hlasování o úpravě parkuru 
Pro: 4        proti: 0         zdržel se: 1 (p. Hupka) 

10.2 VV jednalo úpravách v zásadách pony games o povinnosti použití ochranných vest u dětí nebo jen 
doporučení 
Hlasování o úpravě v zásadách pony games 
Pro doporučení: 3     pro povinnost: 1 Hupka        zdržel se: 1 (p. Rejnek) 

10.3 VV jmenoval paní Vladimíru Pospíšilovou, na základě zvýšení kvalifikace, národní rozhodčí 
Hlasování o jmenování pí. Pospíšilové 
Pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

10.4 VV se zabýval problematikou uznávání licencí cizích jezdeckých federací. JUDr. Říhová byla 
pověřena vytvořit metodický pokyn o uznávání licencí. 

11.1 VV vzal na vědomí rozpis Paradrezurního poháru 2016 
11.2 VV vzal na vědomí rozpis drezurního poháru mládeže ČJF 2016 
11.3 VV schválil Sportovně – technické podmínky MČR 2016 pro disciplínu Skoky 

Hlasování o STP Skoky 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

11.4 VV schválil Sportovně – technické podmínky MČR 2016 pro disciplínu Endurance 
Hlasování o STP Endurance 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

11.5 VV schválil Sportovně – technické podmínky MČR 2016 pro disciplínu Pony 
Hlasování o STP Pony 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

11.6 VV schválil Sportovně – technické podmínky MČR 2016 pro disciplínu Voltiž 
Hlasování o STP Voltiž 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

11.7 VV schválil Sportovně – technické podmínky MČR 2016 pro disciplínu Reining 
Hlasování o STP Reinig 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

11.8 VV schválil Sportovně – technické podmínky MČR 2016 pro disciplínu Paradrezura 
Hlasování o STP Paradrezura 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

11.9 P. Hupka seznámil členy VV s návrhem pravidel všestrannosti ČJF pro rok 2016. Návrh byl vrácen 
k projednání odborné komisi a bude předložen na příštím zasedání VV 

11.10 P. Hupka seznámil členy VV s článkem 519: Kategorie sportovců. Návrh byl vrácen k projednání 
odborné komisi a bude předložen na příštím zasedání VV 

11.11 Téma technických delegátů a stylových rozhodčích soutěží všestrannosti a podmínky pro jejich 
kvalifikaci bylo vráceno paní JUDr. Říhové k doplnění a bude projednáno na příštím VV 

11.12 JUDr. Říhová předložila koncepci vzdělávání stylových rozhodčích v disciplíně skoky a 
informovala o refreshingu pro stávající rozhodčí a školení pro nové kandidáty na stylové rozhodčí 
(bude probíhat ve 2 termínech: únor Hradišťko, březen Frenštát) 



11.13 JUDr. Říhová dále informovala, že v současné chvíli probíhá aktualizace hl. komisařů a komisařů 
ZZVJ a školitelů pro rok 2016. 

11.14 JUDr. Říhová předložila plán práce komise vzdělávání pro rok 2016. 
11.15 VV navrhl změny v předloženém dokumentu „Zpráva hlavního rozhodčího o průběhu závodů“. 

Na příštím VV předloží p. Rejnek ve spolupráci s p. Hupkou legislativní zařazení dokumentu do 
systému ČJF. 

11.16 VV vzal na vědomí plán práce legislativní komise 
11.17 VV jednal o zpracování úprav do pravidel ČJF. GS osloví paní Emu Pellarovou k další spolupráci 

15:14 jednání opustila JUDr. Kateřina Říhová 
12. Ing. Pařenicová informovala členy VV o stavu účetnictví k 1/2016 a doposud neuhrazených 

pohledávkách pořadatelů z minulých let za pořádání mezinárodních závodů.  
13.1 VV se zabýval žádostí TJ Agro Cheb – Nebanice o změnu termínu Mezinárodních závodů v roce 

2016. VV rozhodl, že žádostí se bude zabývat až po uhrazení pohledávek za pořádání 
mezinárodních závodů v minulých letech a písemném zavázání pořadatele k uhrazení všech 
poplatků vzniklých s přádáním a změnou termínu závodů v roce 2016. Sekretariát byl pověřen 
požádat u FEI o odpuštění poplatků za změnu z důvodů snahy pořadatele vyhovět jezdcům v reakci 
na změnu ve FEI kalendáři 

13.2 VV odsouhlasil výši příspěvků pro galavečery disciplín v následující výši: 
Skoky  20tis. Kč 
Pony  20tis. Kč 
Drezura  15tis. Kč 
Všestrannost  15tis. Kč 
Spřežení   15tis. Kč 
Voltiž  10tis. Kč 
Vytrvalost  10tis. Kč 
Reining  10tis. Kč 
Hlasování o výši příspěvků na Galavečery 
pro: 4        proti: 0         zdržel se: 0 

13.3 VV odsouhlasil návrh úpravy příspěvku na náhradu tuzemského stravného s platností od 1.1.2016 
Hlasování o výši příspěvku na tuzemské stravné dle směrnice vycházející z obecně platné 
legislativy podle vyhlášky č. 385/2015 Sb. 
pro: 4        proti: 0         zdržel se: 0 

13.4 VV odsouhlasil návrh úpravy příspěvku na náhradu cestovních výdajů na 5 Kč/km s platností od 
1.2.2016 (úprava na základě snížení ceny PHM dle paragrafu 158 ZP) 
Hlasování o výši příspěvku na cestovní výdaje 
pro: 3        proti: 0         zdržel se: 1 (p. Hupka) 

13.5 VV pověřil GS kontaktováním MVDr. Pokorné ve věci plánu dopingových kontrol v roce 2016 
13.6 VV vzal na vědomí rozhodnutí JŠ Equus Kinsky nepořádat v roce 2016 FEI test. GS byla pověřena 

zjistit, jestli byla na FEI podána přihláška a jaké z toho vyplývají poplatky. P. Rejnek byl pověřen 
zjistit u drezurní komise dopad na disciplínu 

14.   VV udělil na základě rozhodnutí jednotlivých oblastních výborů čestné odznaky 
Hlasování o čestném odznaku pro pana Josefa Nimse 
pro: 4        proti: 0         zdržel se: 0 
Hlasování o čestném odznaku pro pana MVDr. Josefa Dvořáka 
pro: 4        proti: 0         zdržel se: 0 
Hlasování o čestném odznaku pro pana Zdeňka Rajmonta 
pro: 4        proti: 0         zdržel se: 0 
Hlasování o čestném odznaku pro pana Antonína Jeřábka 
pro: 4        proti: 0         zdržel se: 0 
Hlasování o čestném odznaku pro pana Bohuše Bucharu 
pro: 0        proti: 3        zdržel se: 1 (p. Hupka) 
Hlasování o čestném odznaku pro pana Norberta Záliše 



pro: 4        proti: 0         zdržel se: 0 
Hlasování o čestném odznaku pro pana Miroslava Strnadla 
pro: 4        proti: 0         zdržel se: 0 
 
 

15.1 VV se zabýval  reakcemi členů Rady  na probíhající školení francouzského systému vzdělávání 
Galops, s tím, že nejsou dostatečně informováni o tomto projektu, paní JUDr. Říhovou pověřil  
odpovědí  členům Rady. 

15.2 VV se zabýval návrhem pana M. Blažka na nákup licence Gallop x64bit. GS pověřena dodáním 
chybějících podkladů na příští jednání VV 

15.3 VV vzal na vědomí zápis ze schůze OV západočeské oblasti ČJF ze dne 5.1.2016 
15.4 GS informovala o pozvánce na National Federation Seminar – June 2016 
15.5 GS informovala o možnosti mediální spolupráce s časopisem Jezdectví v roce 2016 
15.6 GS informovala o semináři pro FEI Stewardy v Pezinku. VV schválil vyslání dvou stewardů (pí. Eva 

Sobotková a p. Michal Večerek) a zamítl jejich žádost o příspěvek 
Hlasování o zamítnutí příspěvku na seminář 
pro: 4        proti: 0         zdržel se: 0 

16.1 GS informovala  o pozvánce na FEI Sports Forum a bylo doporučeno předložit spolu s vyčíslením 
nákladů na příští VV 

16.2 GS představila projekt Olympijský park Lipno 2016. VV sestaví pracovní skupinu, o jejímž složení 
se bude hlasovat 

 

20:10 Prezidentka, Ing. Plachá ukončila jednání VV 
 
Zapsala: Ing. Klára Charvátová a Veronika Jiroutová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


