
 

Zápis z 16. zasedání VV ČJF - 12. 04. 2016 
 

 

 

Přítomni (dle abecedního pořádku): 

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

Kateřina Říhová (přítomna od 09:50) 

Hosté: Jarmila Beranová, Daniela Diringerová, Mgr. Karina Divišová, Ing. Renata Habásková, Marek 

Holub, Ing. Jiří Kunát, Mgr. Jana Perníčková, Ing. Klára Šalková, Andrea Videnková, MVDr. Zuzana 

Žezulková 

Omluveni:  JUDr. Petr Toman 

V 9:10 Prezidentka ČJF zahájila zasedání VV 

9:15 Příchod Mgr. Perníčková 

9:20 Příchod Andrea Videnková 

1. P. Rejnek, víceprezident pro sport informoval o své účasti na zasedání Sport forum a požádal 
manažery komisí disciplín o spolupráci na materiálech, které budou ze strany ČJF připravované na 
FEI General Assembly 2016.  

2. Ing. Pařenicová informovala manažerku komise drezury o stavu projektů. Ing. Habásková se 
dotázala na výstupy ze školení. GS přislíbila zaslání seznamů úspěšných absolventů refreshingů 
všem manažerům disciplín do konce týdne. Sekretariát byl pověřen návrhem řešení rozdílu 
v poplatcích pro drezurní rozhodčí a rozhodčí všestrannosti v rámci Jarního školení. Ing. 
Habásková se dotázala Ing. Plaché na možnosti čerpání dotací z nadace ČEZ. Prezidentka 
informovala o nutnosti podávat projekty centrálně přes sportovní svazy, nejednotnost v postupu 
vede k tomu, že nám nakonec není žádná žádost schválena. Ing. Habásková se dotázala na 
možnosti financování telefonních poplatků na zahraničních výjezdech a postupu proplacení 
odsouhlasených příspěvků na telefony v roce 2015 a 2016. Ing. Habásková se dotázala na 
financování oficiálních výjezdů a proplácení nákladů vedoucímu ekipy. P. Kunát zdůraznil roli 
vedoucího ekipy a vysvětlil náplň práce vedoucího ekipy v návaznosti na proplácení nákladů na 
zahraniční výjezd. 

3. Mgr. Perníčková, manažerka pony komise, se dotázala členů VV na postup ve věci pony komise 
v návaznosti na zasedání Rady, dne 22.3.2016. P. Rejnek odpověděl, že řešení situace s Pony 
komisí je na programu zasedání VV. Mgr. Perníčková se dotázala na důvod neschválení 
Kategorizace pony Výkonným výborem a paní prezidentka se dotázala na názor manažerů komisí 
skoky, drezura a všestrannost na případné zařazení členů nově vzniklé pony komise pod komise 
jejich disciplín. Paní Beranová vyjádřila nesouhlas komise se zařazením do své komise. Ing. 
Habásková vyjádřila svůj nesouhlas, ale dodala, že to není jednotný názor celé komise. Paní 
Diringerová uvedla, že v zápise komise všestrannosti je uveden nesouhlas s přiřazením a to i 
přesto, že si myslí, že díky provázanosti jsou na začlenění ze všech tří disciplín nejvíce připraveni. 
V případě rozhodnutí o začlenění pod komise požádala o co nejčasnější přiřazení. Mgr. Perníčková 
reagovala na Zápis z Rady ze dne 22.3.2016, kde je uvedeno, že p. Rejnek zdůraznil přísnější 
kvalifikační podmínky na ME Pony a dotázala se na další postup s STP pony. Paní prezidentka a 
víceprezident pro sport informovali o připomínkách členů Rady. Mgr. Perníčková vysvětlila postup 
jmenování komisařů odpovědných za měření pony.  



 
10:58 Zasedání opustila Mgr. Perníčková 
 

4. Paní Diringerová požádala o zpětnou vazbu od sekretariátu v případě přihlášek na mezinárodní 
závody. Paní Diringerová se dotázala na termín zaslání smluv pořadatelům MČR. Paní prezidentka 
požádala manažery komisí o dodání požadavků, které by chtěly zařadit do smluv. Smlouvy MČR 
zašle sekretariát pořadatelům do konce měsíce a zároveň se s pořadateli spojí ve věci zabezpečení 
propagačních materiálů ČJF na MČR. P. Rejnek zajistí seznam oficiálů na MČR a v termínu do konce 
týdne zašle manažerům. Paní Diringerová se dotázala na možnosti čerpání příspěvku na rozhodčí. 
Příspěvek na rozhodčí musí pořadatelé fakturovat ČJF (lze i zálohově před konáním akce). Paní 
Diringerová informovala o nutnosti klást důraz na to, aby byla centra SCM vybírána i s ohledem 
na dostupnost záchranné služby. 

5. Paní Videnková, manažerka komise voltiže, se dotázala na možnosti financování reprezentačních 
výjezdů. Ing. Pařenicová informovala o výši příspěvku na vedoucího ekipy a možnostech 
financování reprezentačních výjezdů jednotlivých disciplín, ale nelze financovat všechny 
reprezentační výjezdy v celém rozsahu.  
 
12:20 Zasedání opustila Andrea Videnková 
 

6. Paní Beranová, manažerka skokové komise, byla informována o rozpočtu na reprezentaci pro 
disciplínu skoky. Paní Beranová se informovala o dotazech na postih za nedodržení pravidel 
v případě požití alkoholu na závodech. Paní prezidentka informovala o preventivním záměru 
uvedení této změny v pravidlech. Dále uvedla, že je v budoucnu třeba informovat o výkladu 
takových změn v pravidlech pro školitele v dostatečném předstihu. 

 
12:35 Zasedání opustila Daniela Diringerová 
 

7. Paní Žežulková vznesla dotaz ke způsobu získání dat k tvorbě žebříčků. Paní prezidentka ji 
informovala o výkladu Všeobecných pravidel, ze kterých vyplývá, že majitelem dat a žebříčků je 
ČJF a VV plánuje pověřit GS výzvou pro zpracovatele žebříčků vytrvalosti k předání dat. Paní 
Žežulková se dotázala na seriál mladých koní ve vytrvalosti v roce 2016. VV žádný seriál 
neschvaloval, neboť nebyl v roce 2016 předložen. 

8. P. Kunát se informoval na možnosti proplacení FEI kurzů a zvýšení kvalifikace FEI na základě 
absolvování školení. P Rejnek ho informoval o automatickém zvýšení kvalifikace absolventů FEI 
kurzu v databázi FEI. P. Kunát se dotázal na možnosti doplnění reprezentačního oblečení pro rok. 
GS požádala předsedy komisí o zaslání seznamu chybějícího vybavení pro reprezentanty na rok 
2016 dle Reprezentačního řádu. 
 
13:10 – 13:25 Jednání nepřítomna Ing. Pařenicová 
 

9. Paní Šalková požádala o vyjádření k odpuštění FEI poplatků za pořádání mezinárodních závodů. 
GS informovala o zaslání žádosti na FEI a bude o případném odpuštění poplatků informovat 
pořadatele. Paní Šalková se informovala o postupu schvalování rozpisů. Odpovědnost za rozpisy 
má odpovědná osoba na oblasti, ta by měla v případě potřeby komunikovat s odbornými 
komisemi. 
 
13:30 Prezidentka vyhlásila přestávku na oběd 
14:15  Pokračuje zasedání VV 
 
 



10. VV ČJF projednal návrh programu 16. zasedání VV ČJF, který přednesla Ing. Olga Plachá a schválil 
doplnění o STP pony 2016, Návrhy na usnesení týkající se zařazení na seznamy školitelů, vyjádření 
VV k podpoře kandidatury Ing. Plaché na Sport Managmentu Training Programme. 
Hlasování o programu 16. zasedání: 
pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 

11. VV schválil zápisy ze svého 15. zasedání dne 14. 03. 2016. 
 Hlasování: 
 pro: 5        proti: 0         zdržel se: 0 
12.1 P. Rejnek informoval členy VV o jednání na svazu tělesně postižených ve věci účasti A. Vištalové 

na Paralympijských hrách v Riu 2016  
12.3 P. Rejnek informoval o FEI General Assembly 2016 v Tokiu. Členové VV vyjádřili své názory na 

účast zástupců ČJF na takových akcích v souvislosti s celkovou vizí ČJF v budoucnu 
12.4 VV schvaluje účast MVDr. Heleny Pokorné na mezinárodní konferenci „National Head Veterinarian 

Conference 2016“ v Aténách  
 Hlasování: 
 Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 
12.5 VV jmenuje, na doporučení komise vytrvalosti, paní Vlaďku Kyselou do legislativní komise. 
 Hlasování: 
 Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 
12.6 VV schvaluje Seznam technických delegátů pro disciplínu voltiž ve složení: Michaela Guznar 

Růžičková, Jarmila Jablonská, Mgr. Adéla Svobodová, Miluše Hanáková, Aneta Adámková 
 Hlasování: 
 Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 
12.7 VV schvaluje, na návrh OV Praha, zvýšení kvalifikace drezurních rozhodčí Lucii Marešové a Haně 

Štěpánové na Národní rozhodčí 
 Hlasování: 
 Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 
12.8 VV schvaluje, na doporučení skokové komise, zařazení Ing. Evy Mentlíkové a Mgr. Věry Jáchymové 

na Seznam školitelů rozhodčích  
 Hlasování: 
 Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 
12.9 VV schvaluje, na doporučení skokové komise, zařazení p. Koželuha na Seznam školitelů stavitelů 

parkurů  
 Hlasování: 
 Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 
12.10 VV pověřuje GS, aby vyzvala zpracovatele webových stránek komisí vytrvalosti (pí. Litovová) a 

pony (p. Matuška), aby předali data, které zpracovávali pro členy ČJF 
 Hlasování: 
 Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 
12.11 VV pověřuje GS obesláním členské základny prostřednictvím klubů se schváleným návrhem 

kategorizace skoky k opětovnému připomínkování a zároveň doporučuje skokové komisi 
informovat členy o významu a přínosu pro skokový sport. 

 Hlasování: 
 Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 
12.12 VV schvaluje zveřejnění výzvy na 3 poradce víceprezidenta pro sport p. Rejnka, odborníky na 

ponysport v disciplínách skoky, drezura a všestrannost. 
 Hlasování: 
 Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 
12.13 VV schvaluje změnu v STP Pony 2016, a to ve znění:   
 MČR pony ve skocích, drezuře i všestrannosti může startovat pony starší 5 let včetně. 
 Hlasování: 
 Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 1  



12.14 VV schvaluje změnu v STP Pony 2016, a to ve znění:   
 Absolvování minimálně 2 soutěží FEI pony úvodní nebo FEI pony družstev nebo FEI pony 

jednotlivců na závodech CDIP, CDIOP s výsledkem min. 60%.  
 Hlasování: 
 Pro: 3 Proti: 0  Zdržel se: 2  
12.15 VV schvaluje změnu v STP pony 2016: Zrušení 1. kola na styl při MČR pony v disciplíně skoky. 
 Hlasování: 
 Pro: 1 Proti: 4  Zdržel se: 0 
 
16:10 Ing. Plachá vyhlašuje přestávku 
16:15 Pokračuje zasedání VV 
 
 
13.1 VV schvaluje dokument Vzdělávání, předložený JUDr. Říhovou, se všemi úpravami. 
 Hlasování: 
 Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 
13.2 VV projednal žádost paní Anny Dzyuby o výjimku z povinnosti držení bronzového výkonnostního 

odznaku pro účast  v kurzu drezurních rozhodčích a žádá Jihočeskou oblast o vyřešení vzniklé 
situace v souladu s dokumentem Vzdělávání. Žadatelka nesplňuje podmínky pro účast v kurzu 
rozhodčích pro drezuru. 

 Hlasování: 
 Pro: 0 Proti: 5  Zdržel se: 0 
13.3 JUDr. Říhová informovala o účasti Vzdělávací komise na prvních ZZVJ dle nového dokumentu 

Vzdělávání, které proběhnou 1. 5. 2016 na Hradišťku. Dále bude možno na žádost oblastí zajistit 
účast Vzdělávací komise i na jiných ZZVJ s uspořádáním vzorového školení komisařů ZZVJ. 

13.4 VV schvaluje návrh akreditovaného střediska Petry Balnarové na jmenování komisařů pro 
závěrečné zkoušky instruktorů jezdectví ve dnech 11.-12.2.2017 takto: hl. komisař Ing. Radovan 
Šalek, komisaři Mgr. Petra Balnarová, Jaroslav Kincl, Jaroslav Jindra st. 

        Hlasování: 
 Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
17:20 Jednání VV opustila JUDr. Říhová 
 
14.1 VV schvaluje na návrh p. Hupky překlad aktualizací směrnic voltiže 2016 a jejich aktualizaci, kterou 

bude pověřena paní Ema Pellarová v intencích dříve uzavřené smlouvy. 
 Hlasování: 
 Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0 
14.2 VV schvaluje propozice seriálu Zlatá podkova 2016  
 Hlasování: 
 Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0 
14.3 VV schvaluje propozice seriálu Ponyliga 2016  
 Hlasování: 
 Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0 
14.4 VV schvaluje, dle návrhu p. Hupky,  novelizace pravidel pro rok 2016 s drobnými připomínkami 
 Hlasování: 
 Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0 
14.5 VV schvaluje změnu v STP MČR 2016 voltiž V STP u kategorie juniorů A  
 Hlasování: 
 Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0 
15.1 VV schvaluje účast Ing. Olgy Plaché na Celostátní poradě ČUS dne 13.4.2016  
 Hlasování: 
 Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0 



15.2 VV schvaluje účast Ing. Olgy Plaché na Valné hromadě ČUS dne 23.4.2016  
 Hlasování: 
 Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0 
15.3 VV schvaluje účast GS na Plénu ČOV dne 28.4.2016  
 Hlasování: 
 Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 0 
15.4 GS informovala o probíhajících jednáních s firmou GrECo JLT a vypracované analýze pojištění, 

které má ČJF uzavřené prostřednictvím ČUS a dalších pojištěních 
15.5 GS informovala o reakcích na první kolo seriálu PGC, které proběhlo v Lysé nad Labem 
15.6 GS informovala o své účasti na zasedání Generálních sekretářů v Paříži 
15.7 GS informovala o rozhodnutí Disciplinární komise proti Václavu Drbalovi, Blance Košíkové, Dianě 

Uldrichové a Ranch happy Hour. 
15.8 GS informovala o přípravách Diskusního fóra ČJF  
15.9 GS informovala o průběhu FEI kurzu pro Veterináře, který sekretariát organizoval v Praze 
16.1 VV bere na vědomí zápis z jednání OV Karlovarské oblasti ze dne 5.4.2016 
16.2 VV bere na vědomí zápis z jednání OV Zlínské oblasti ze dne 30.3.2016 
 
 
V 19:45 Prezidentka ČJF ukončuje jednání VV 
 
           
 
         Zapsala: Veronika Jiroutová 
 

 


