Zápis z 18. zasedání VV ČJF - 14. 06. 2016

Přítomni (dle abecedního pořádku):
Jaroslav Hupka, Veronika Jiroutová, Ing. Olga Plachá, Bohumil Rejnek, JUDr. Kateřina Říhová
Hosté: Mgr. Karina Divišová, Marek Holub,
Omluveni: JUDr. Petr Toman, Ing. Eva Pařenicová
V 9:36 Prezidentka ČJF zahájila zasedání VV
1. VV ČJF projednal návrh programu 18. zasedání VV ČJF, který přednesla Ing. Plachá a schválil
změnu časového harmonogramu a doplnění o žádost Severomoravské oblasti o jmenování
národních rozhodčí v disciplíně Reining.
Hlasování:
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
2. VV schválil zápisy ze svého 17. zasedání dne 9.5.2016
Hlasování:
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
3. P. Rejnek představil členům VV svůj koncept pony sportu v ČJF a pozval kandidátky na poradce
pony sportu paní Janu Rosickou a Riu Hoffmeisterovou.
V 10:00 zasedání přítomna Jana Rosická
4. Jana Rosická se v krátkosti představila a pokračovala představením svých vizí a rozvoje pony
sportu celkově a především pak v disciplíně drezura.
V 10:15 zasedání přítomna Ria Hoffmeisterová
5. Ria Hoffmeisterová se v krátkosti představila a pokračovala představením svých vizí a rozvoje
pony sportu v disciplíně skoky. Zdůraznila přínos stylových soutěží na rozvoj a vývoj sportu,
uvedla své zkušenosti z trénování dětí a účasti vlastních svěřenců na letošním projektu „Talent
pony“
10:53 Zasedání opustily Jana Rosická a Ria Hoffmeisterová
6. VV schvaluje komisi pro rozvoj ponysportu a jmenuje její členy Janu Rosickou a Riu
Hoffmeisterovou
Hlasování:
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
7. P. Rejnek informoval členy VV o zprávě z výjezdu na CSIO5 St. Gallen
8. P. Rejnek infromoval o svém vyjádření a dopisu prezidenta EEF Dr. Haringa k DEI Dressage
Central European World Cup League

9. VV schvaluje seznam funkcionářů MČR 2016 v disciplínách pony, voltiž, vytrvalost a paravoltiž
dle návrhů p. Rejnka a p. Hupky
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
11:00 – 11:05 Jednání přerušeno
11:05 Jednání opustila JUDr. Říhová
10. VV schvaluje zařazení výjimky týkající se minimálního počtu startujících ve voltiži do
všeobecných pravidel. VV doporučuje zapracovat do změn pravidel na příští rok
Hlasování:
Pro: 0
Proti: 3
Zdržel se: 0
11:10 Jednání přítomna JUDr. Říhová
11. VV schvaluje pořádání FEI kurzu pro mezinárodní stewardy "level 2" na podzim 2016
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. VV hlasovalo návrhu Voltižní komise, zařazení Mgr. Adély Svobodové jako koordinátora MČR
2016
Pro: 0
Proti: 4
Zdržel se: 0
VV pověřuje na doporučení komise sekretariát ověřením situace stavu technického
zabezpečení MČR a případným uspořádáním osobního jednání pořadatele s víceprezidentem
pro Sport
13. VV schvaluje manuál pro stewardy skokových soutěží "Povolené skoky na opracovišti" a jeho
zveřejnění
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
14. VV schvaluje změnu Vedoucího ekipy na skokové reprezentační výjezdy na CSIO Falsterbo
v termínu 7. - 10. 7.2016 a CSIO Dublin v termínu 20. - 24. 7.2016. Vedoucím ekipy na oba
výjezdy bude víceprezident pro sport p. Rejnek
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 1
15. VV jmenuje Ing. Kristýnu Miřátskou, Ph.D. členem zkušební komise pro závěrečné zkoušky
rozhodčích dne 26. 11. 2016 v Kolesách.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
16. JUDr. Říhová informovala o prodloužení členství v Britské obchodní komoře (BCC). Velká
Británie je země s dlouholetou jezdeckou tradicí. BCC pořádá řadu zajímavých akcí a aktivit,
kterých se mohou členové ČJF po domluvě se sekretariátem ČJF účastnit a využívat je pro
propagaci jezdeckého sportu, svých jezdeckých škol a souvisejících aktivit. GS informovala o
účasti ČJF na prezentaci britských výrobců chovatelských potřeb na Britském velvyslanectví
v Praze dne 21.6.2016
17. JUDr. Říhová informovala o stavu příprav Výběrového řízení na překlad Galops.

18. JUDr. Říhová informovala o počtech Trenérů a Instruktorů jezdectví v ČJF a o tvorbě statistik
ostatních funkcionářů, které budou použity jako podklady při vypracování vize a plánu
vzdělávání v ČJF na následující období.
19. JUDr. Říhová informovala VV o novém dokumentu „Kritéria hodnocení stylového ježdění“,
který připravila Lucie Šímová za Vzdělávací komisi pro jezdce stylových soutěží. Dokument je
vyvěšen na webu ČJF v sekci dokumenty a byl rovněž rozeslán na oblasti.
20. JUDr. Říhová informovala o činnosti Vzdělávací komise a práci na jednotlivých projektech
21. GS informovala o nesouladu mezi platným Sazebníkem ČJF a sazebníkem poplatků FEI, na
který upozornila svým dopisem zaslaným funkcionářům ČJF Mgr. Adéla Svobodová. VV
pověřil sekretariát vypracováním návrhu řešení a případné úpravy sazebníku na příští
zasedání Rady ČJF.
12:30 Prezidentka vyhlásila přestávku na oběd
13:05 Pokračuje zasedání VV
22. VV upozorňuje pořadatele na nutnost zaslat přihlášky pro uspořádání MČR a mezinárodních
závodů nejpozději do 15.8.2016
23. VV schvaluje vypsání Výběrového řízení na pořádání MČR v disciplíně Skoky pro víceleté
období
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
24. VV schvaluje pravidla „Šampionát nadějí 2016“ dle návrhu p. Hupky
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
25. VV schvaluje propozice seriálu Strom John Deere Cup 2016
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
26. VV schvaluje Rozpis jezdeckých závodů MČR S, Y 2016 v Martinicích
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
27. VV Schvaluje Rozpis jezdeckých závodů MČR 2016 – děti, junioři a družstva v Olomouci
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
28. VV projednal odvolání disciplinárně obviněných Diany Uldrichové, Blanky Košíkové a subjektu
Ranch Happy Hour proti rozhodnutí Disciplinární komise ČJF ze dne 23.3.2016, č.j. 2/2015, a
rozhodl o nich takto:
I. Odvolání obviněné Diany Uldrichové ze dne 21. 4. 2016 proti rozhodnutí Disciplinární komise
ČJF ze dne 23. 3. 2016, č.j. 2/2015, se dle ustanovení 27.4. písm. d) Disciplinárního řádu ČJF
zamítá.
II. Odvolání obviněné Blanky Košíkové ze dne 18. 4. 2016 proti rozhodnutí Disciplinární komise
ČJF ze dne 23. 3. 2016, č.j. 2/2015, se dle ustanovení 27.4. písm. d) Disciplinárního řádu ČJF
zamítá.
III. Odvolání obviněného subjektu Ranch Happy Hour o.s. ze dne 18. 4. 2016 proti rozhodnutí
Disciplinární komise ČJF ze dne 23. 3. 2016, č.j. 2/2015, se ruší v části výroku o trestu (bod VI.

výroku), a nově se rozhoduje tak, že se obviněnému subjektu ukládá dle čl. 3 odst. 1 písm. d)
Disciplinárního řádu ČJF disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 30.000,- Kč, která musí být
zaplacena na účet České jezdecké federace číslo 1732702504/0600, variabilní symbol 22015
nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí; ve zbývající části se odvolání
zamítá.
IV. Obvinění Diana Uldrichová, Ranch Happy Hour o.s. a Blanka Košíková jsou povinni zaplatit
společně a nerozdílně kromě paušální částky nákladů řízení před Disciplinární komisí ČJF ve
výši 3.000 Kč rovněž paušální částku nákladů řízení před Výkonným výborem ve výši 5.000,Kč, a to na účet České jezdecké federace číslo 1732702504/0600, variabilní symbol 22015 do
30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

29. VV pověřil svoji členku JUDr. Kateřinu Říhovou vypracováním písemného odůvodnění výše
uvedeného rozhodnutí dle toho, jak probíhala diskuse výkonného výboru o rozhodnutí.
30. VV schvaluje předložený dokument „Závazný výklad k uždění hackamore, které je možno
použít při skokových soutěžích organizovaných dle pravidel ČJF“ s účinností od 1.7.2016
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
31. VV se zabýval podnětem Královehradecké oblasti ve věci „územní působnost oblasti ČJF“. VV
konstatuje, že stanovy neříkají, jakým způsobem je naplňována územní působnost a zároveň
doporučuje všem oblastním konferencím, aby se zabývaly návrhem případných úprav stanov
v tomto bodě.
32. VV se v návaznosti na poslední zasedání Rady ČJF zabýval odměnami funkcionářů a
jednomyslně se shodl, že nebude ve svém volebním období navrhovat systém odměňování
současných členů VV vzhledem k tomu, že tato funkce je dobrovolná a volená. Členové VV
budou vyvíjet nejvyšší možnou aktivitu k profesionalizaci sekretariátu ČJF tak, aby plně
odpovídala potřebám ČJF a vedla k rozvoji jezdectví v ČR. Případné odměňování členů VV by
mohlo být upraveno od příštího volebního období
33. VV schvaluje, na návrh oblastního výboru Vysočina, udělení čestného odznaku ČJF panu
Zdeňku Kusému, k životnímu jubileu 70 let
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
34. VV schvaluje, na žádost Severomoravské oblasti, jmenování Národním rozhodčím Reining
paní Ing. Kláru Šalkovou a pana Hynka Fistera
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
35. VV schvaluje příspěvek p. Staňkovi ve výši 250 euro na úhradu účastnického poplatku na FEI
kurz pro technické delegáty v disciplíně všetrannost konaného v Minsku v roce 2015
Hlasování:
Pro:
3
Proti: 0
Zdržel se: 1
36. VV schvaluje na základě předložené žádosti příspěvek A. Vištalové v maximální výši 20 tis. Kč
na pořízení vybavení na paralympijské hry v Riu de Janeiru
Hlasování:
Pro:
4
Proti: 0
Zdržel se: 0

14:20 Jednání nepřítomna JUDr. Říhová
37. VV schvaluje na základě žádosti příspěvek A. Vištalové na pořízení pojištění na paralympijské
hry v Riu de Janeiru. Částka bude upřesněna po předložení konkrétní cenové nabídky ze
strany pojišťovny.
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
38. VV schvaluje uzavření rámcové smlouvy na pojištění odpovědnosti majitele koně s firmou
GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
39. VV schvaluje uzavření rámcové smlouvy úrazového pojištění s firmou GrECo JLT Czech
Republic s.r.o.
Hlasování:
Pro: 0
Proti: 3
Zdržel se: 0
40. GS informovala o obdržení Memoranda s ČOV o vzájemné spolupráci v rámci projektu
Olympijský park Rio-Lipno 2016 a o probíhajících přípravách. K dokumentu je třeba ještě
doplnit přílohy s popisem akce.
41. VV schvaluje žádost Jezdeckého sdružení LIKOLI o pořádání MS mladých koní ve vytrvalosti
v roce 2018
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
42. VV schvaluje žádost Jezdeckého sdružení LIKOLI o pořádání MS mladých jezdců ve vytrvalosti
v roce 2019
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
43. GS informovala o možnostech změny pronajatých prostor, předložila cenové nabídky
v jednotlivých částech Prahy. VV pověřuje sekretariát vypracováním podrobného přehledu o
stávající nájemní smlouvě a poplatků z ní vyplývajících tak, aby byl jednoznačný přehled o
nákladech na kancelářské a jiné prostory využívané centrálou ČJF
44. VV pověřuje GS svoláním schůzky vedoucích SCM, trenérů SCM a manažerů komisí skoky,
drezura, všestrannost a voltiž s víceprezidenty a prezidentkou ČJF
45. VV schvaluje, na základě žádosti paní Videnkové, manažerky voltižní komise, měsíční
příspěvek ve výši 300,- Kč na telefonní služby, a to od 1.1. 2016
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
46. VV bere na vědomí Rozhodnutí DŘ 1_2016 ze dne 12. 04. 2016 oblastního výboru
Středočeské oblasti ve věci porušení platných Pravidel jezdecké sportu proti obviněnému JK
Dražka, zastoupeného odp. Zástupcem M. Matuškovou
47. VV apeluje na pořadatele a funkcionáře, aby dle článku N9, odstavce 3 Všeobecných pravidel
dbaly na dodržování pravidel a bezpečnosti na závodech a dodržování povinnosti hlášení
hobby závodů Viz. Výňatek z pravidel ČJF: „Jezdeckými závody se rozumí všechny jezdecké
soutěže pořádané členy ČJF v disciplínách organizovaných ČJF (Ustanovení 3.2.1. Stanov ČJF),

48.

49.

50.

51.

na kterých se vyhodnocuje pořadí zúčastněných jezdců nebo koní. Všechny jezdecké závody
musí být pořádány v souladu s Pravidly jednotlivých disciplín, rozpis závodů včetně termínu a
místa jejich konání musí být předem schválen příslušným orgánem ČJF (OV oblasti, v níž je
subjekt registrován, nestanoví-li Pravidla jinak).“
VV bere na vědomí zahájení osvětové kampaně, v režii IT komise, na možnosti Online PS i
dalších IT systémů ČJF (tipy a triky, skryté funkce…) formou publikování příspěvků na stránky
ČJF, Facebooku a do dalších médií.
VV bere na vědomí návrh IT komise a pověřuje sekretariát uspořádáním školení sekretářů a
dalších uživatelů na téma „Email v ČJF a další možnosti Office 365“, kde bude možnost
zlepšení nastavení počítačů i vyřešení potíže související s používáním nové pošty.
VV upozorňuje komise disciplín a oblasti sdružené v ČJF, aby využívali oficiální web ČJF
(http://www.cjf.cz ), a to i s ohledem na komplikované získávání dat z některých soukromých
(polooficiálních) webů disciplín (pony, vytrvalost), po odchodu jejich správců ze svých pozic
v komisích. Pokud nemá ČJF obsah webové prezentace pod kontrolou, dochází následně ke
snížení komfortu našich členů, kteří nedostávají informace na které jsou zvyklí
VV schvaluje na doporučení IT komise akceptaci předaných funkcionalit nového informačního
systému, který se pracovně nazývá JIS-Jezdecký informační systém („nová centrála ČJF“)
dle Akceptačního protokolu č.1
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

52. VV schvaluje na doporučení IT komise proškolit stávající zaměstnance sekretariátu a zejména
pak oblastní sekretáře na „1. level support“ tedy první stueň podpory pro subjekty a členy.
Sekretářům oblastí pak zařadit jako součást standardní pracovní náplně. V budoucnu se VV
bude zabývat rozšířením zaměstnanců sekretariátu o pracovníka IT, který by převzal
kompletní správu IT systémů a pomáhla našim členům s obsluhou informačních systémů.
Hlasování:
Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

15:45 Jednání přítomna JUDr. Říhová
53. VV diskutoval o uzavření smlouvy s firmou U & Company ve věci PR zastoupení ČJF a vyžádal
si další doplnění smlouvy v oblasti termínů a předávání zpracované agendy
Hlasování: žádné nebylo
54. VV bere na vědomí Zápis Jihomoravské oblasti
55. VV bere na vědomí Zápis Severomoravské oblasti
56. VV bere na vědomí Zápis Středočeské oblasti
57. JUDr. Říhová se vyjadřuje k zápisu středočeské oblasti ze dne 10.5.2016, kde se uvádí, že
nereagovala na podněty Středočeské oblasti ohledně konání vzorových ZZVJ. Toto bylo
diskutováno s p. Drbalem telefonicky s nabídkou uskutečnit vzorové ZZVJ i ve Středočeské
oblasti po návrhu termínu a domluvě s Komisí vzdělávání.
58. VV bere na vědomí Zápis Karlovarské oblasti
59. VV bere na vědomí Zápis Drezurní komise
60. VV bere na vědomí Zápis Voltižní komise
61. VV bere na vědomí Zápis Komise reiningu
62. VV bere na vědomí Zápis Komise všestrannosti

63. VV opakovaně žádá oblastní funkcionáře, aby v případě připomínek a podnětů na VV tyto
předkládali příslušným členům VV k projednání, případně prostřednictvím sekretariátu a ne
pouze prostřednictvím zápisů z oblastních výborů. GS bude informovat o systému
předkládání na schůzce sekretářů dne 16.6.2016

16:30 Prezidentka ČJF ukončuje jednání VV
Zapsala: Veronika Jiroutová

