Zápis z 27. veřejného zasedání OV ČJF Praha dne 12. září 2018
Přítomni: Miloslav Vítek, Ing. Cyril Neumann, Ing. Martin Hladík, Ing. Eva Pařenicová
Omluvena: Ing. Renata Habásková
Hosté: Irena Hůlková – sekretář oblasti
Jednání zahájeno v 19:00 hodin
Program schůze:
- Zprávy z ČJF
- Galavečer oblasti
- Žádost o příspěvek na MS jednospřeží
- Výsledky MČR ve voltiži
- Schválení nových subjektů
- Ekonomická situace oblasti
- Schválení výkonnostních odznaků
- Různé
1. Zprávy z ČJF:
Martin Hladík informoval o jednání rady ČJF, o schválení návrhu na zřízení ekonomické komise
jako poradního orgánu pro VV, který by pro jednání rady připravoval zkontrolované
a srozumitelné podklady z ekonomické oblasti. Z kandidátů na členství v této komisi
navržených oblastí Praha VV odmítl Ing. Evu Pařenicovou a Kateřinu Hanušovou. Martin Hladík
byl VV do ekonomické komise jmenován, ale jmenování odmítl z důvodu nedodržení
podmínek své nominace a jmenování komise s blokačním zastoupením členů VV (2 ze 4).
2. Galavečer oblasti Praha se opět bude konat v Praze na Žofíně při plese časopisu Jezdectví.
3. OV schválil příspěvek všem jezdcům z oblasti Praha, kteří se v roce 2018 zúčastnili MS nebo
ME, ve výši 10.000,- Kč. Podkladem k proplacení je faktura na náklady vystavená subjektem
účastníka šampionátu.
4. MČR voltiž 2018 – OV se neztotožňuje s výsledky šetření GS Jaroslava Kunzla a nadále
nepovažuje výsledky soutěže družstev jednotlivců za soutěž proběhlou v souladu s PJS. Není
akceptovatelné, aby titul Mistr České republiky v družstvech jednotlivců získal sportovec na
základě započítání bodů ze soutěže, která podle PJS nemohla být soutěží mistrovskou. OV ČJF
Praha vyzývá GS, aby konal svoji práci a výsledkové listiny MČR ve voltiži 2018 byly uvedeny do
souladu s legislativou ČJF.
5. Schválení přijetí nových subjektů o oblasti Praha - Per Rollam: JS Vickův Dvůr, Prague
Equestrian Centre, Agrotrade Stables.
6. Ekonomická situace oblasti:
Ing. Eva Pařenicová informovala ostatní členy OV, že v programu Xaverius nejsou správně
zaúčtované položky týkající se oblasti Praha. Z 31 zaúčtovaných položek 9 naší oblasti
nepřísluší, zároveň jsou ale nákladové položky, které v účetnictví chybí. Zcela v účetnictví
oblasti chybí příjmová část oblasti (příjmy z pořádání ZZJV, školení rozhodčích, atd.)

7. Schválení výkonnostních odznaků
Dle pravidel ČJF - Čermáková, Krušinová, Bašková, Skutecký. Odznaky budou předány v rámci
Galavečera oblasti Praha. OV tímto vyzývá všechny jezdce, kteří si v letošním roce „vyjezdili“
výkonnostní odznak dle pravidel, nechť si zažádají na oblasti prostřednictvím svých subjektů.
8. Různé
OV konstatoval, že jakékoliv podněty ze strany OV ČJF Praha adresované VV nebo GS
v uplynulém více než roce, měly nulovou odezvu, OV neobdržel žádnou odpověď a podle
zveřejněných zápisů z VV a příslušných odborných komisí nebyly projednané. To je
neakceptovatelné, protože jde vždy o zprostředkování názorů členů oblasti Praha, kterých se
rozhodnutí VV přímo týkají v jejich každodenní sportovní činnosti. Proto se OV ČJF rozhodl
reagovat formou otevřeného dopisu VV ČJF.
Zrušením ukládání zápisů ze všech oblastí na One Drive tak, aby k nim měly všechny oblasti
přístup, je znemožněna vzájemná komunikace a informovanost s ostatními oblastmi.
OV se shodl na návrhu vypustit ze skokových pravidel ČJF národní úpravu na konci článku 255
týkající se zákazu startu dětí v soutěžích nad 130 cm.
Zapsala: Irena Hůlková
Podnět k projednání výkonným výborem ČJF:
Národní úpravy skokových pravidel – čl. 255 Účast nezletilých sportovců v seniorských soutěžích
Navrhujeme skoková pravidla ČJF uvést do souladu s pravidly FEI vypuštěním národní úpravy na konci
článku 255. Tyto národní úpravy považujeme za znevýhodnění vrcholových sportovců, kteří dle
současné národní úpravy nemají možnost na národních závodech získávat zkušenosti na parkurech,
kterých se jako reprezentanti v zahraničí běžně účastní (nad 130), přestože soutěže této kategorie se
u nás běžně vypisují.

Otevřený dopis oblastního výboru oblasti Praha ČJF výkonnému výboru ČJF ve věci přístupu k průběžně
předkládaným podnětům k projednání VV ČJF
Vážení členové výkonného výboru ČJF,
na svém veřejném zasedání dne 12.9.2018 provedl oblastní výbor oblasti Praha ČJF rekapitulaci stavu
řešení podnětů, které vám v průběhu uplynulého více než roku průběžně předkládal k projednání.
Dospěli jsme k závěru, že reakce byla nulová. Žádný z našich návrhů se na jednání VV ČJF nedostal,
neobdrželi jsme ani zprávu o přijetí podnětu, nebo jeho zamítnutí bez projednání. Proto jsme se
rozhodli reagovat tímto otevřeným dopisem.
Jsme přesvědčeni, že jedním z důležitých úkolů oblastí ČJF je přímá komunikace s jednotlivými subjekty
ČJF i řadovými členy, v jejímž rámci jsou diskutovány problémy a potřeby běžných sportovních jezdců,
pro které je ČJF servisní organizací. Logickým pokračováním je, že oblastní výbor nebo oblastní
sekretář jako nejnižší články v hierarchické struktuře ČJF tyto poznatky předávají orgánům, v jejichž
kompetenci je legislativu ČJF a činnost sekretariátu ČJF měnit tak, aby problémy byly řešeny a potřeby
členů ČJF naplňovány.
Opakovanými dotazy jsme se neúspěšně snažili zjistit, jaký je správný postup pro předávání podnětů
k projednání na zasedání VV ČJF. Později se k nám dostala informace z jednání manažerů disciplín, že
generální sekretář ani členové VV ČJF nemají čas číst zápisy všech orgánů ČJF a hledat si v nich podněty
k řešení a takové podněty mají být výrazně zopakovány na konci zápisu. Ani tento postup však neměl
žádnou odezvu. Následně jsme byli upozorněni, že zahrnout podněty na konci zápisu z jednání OV
nestačí, proto je sekretářka oblasti zaslala sumarizované e-mailem generálnímu sekretáři dne
10.4.2018. I to však zůstalo bez jakékoli odpovědi či jiné reakce.
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že problém není v nastavení procesu předávání podnětů
v rámci hierarchie ČJF, ale v naprostém nezájmu výkonného výboru ČJF o vzdělávání, jezdecký sport na
národní úrovni a problémy běžných jezdců a funkcionářů závodů, kteří jsou jeho účastníky. Jde o další
z projevů přehlížení oblastí a zapadá to do kroků VV usilujících o omezení činnosti ČJF v regionech
zaměřené na všechny členy. Těmto snahám samozřejmě vévodí popírání práva oblastních výborů
sestavovat a schvalovat oblastní rozpočty a především návrh snížení rozpočtu na oblastní projekty
oproti roku 2017 na téměř 40%.
Členové naší oblasti však vidí jen to, že ačkoli s nimi o problémech diskutujeme, nic se nemění a navíc
jsme nečinní, protože ve srovnání s loňským rokem pro ně nepořádáme žádné vzdělávací akce. Proto
jsme se rozhodli naši současnou bezvýchodnou situaci zveřejnit touto formou.
S pozdravem,
OV ČJF Praha
V Praze 17.10.2018.
Pro úplnost dále uvádíme sumarizaci námi předložených podnětů k projednání na VV ČJF. Pod číslem 8
je usnesení OV ČJF Praha z 22.5.2018 o zadání realizace živých výsledků ze závodů v JISu, které
ignoroval generální sekretář, VV i IT komise. Pod číslem 9 je podnět k projednání nečinnosti
sekretariátu ve věci schvalování výsledků závodů. Pod číslem 10 je podnět ze zasedání OV ČJF Praha
12.9.2018.

1. Pravidla pro nominaci funkcionářů na MČR v jednotlivých disciplínách
Diskuse na toto téma vznikla již po MČR 2016, v souvislosti s problémy při schvalování nominací na
MČR 2017 bylo přislíbeno vypracování transparentního systému podmínek, na základě kterého budou
od roku 2018 nominace prováděny tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, zákazu
diskriminace a rovného zacházení a aby byl zajištěn přirozený proces profesního růstu všech
rozhodčích. Dosud žádný takový materiál k připomínkování oblastem předložen nebyl.
2. Změna dokumentu Vzdělávání v ČJF – přechod jezdců z pony na velké koně
Přidat článek I.g. PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE – PŘECHOD Z PONY NA VELKÉ KONĚ
Pro získání jezdecké licence na velké koně nemusí ZZVJ skládat držitel jezdecké licence pony, který
v daném roce dovrší věk minimálně 12 let a který během poslední jezdecké sezóny splnil kvalifikační
kritéria na MČR takto:
§ Všeobecná jezdecká licence – kvalifikace na MČR ve skocích na pony kategorie B včetně soutěže
družstev nebo na MČR ve všestrannosti kategorie pony L a vyšší.
§ Drezurní jezdecká licence – kvalifikace na MČR v drezuře na pony kategorie B.
(dále možno u příslušných komisí prověřit situaci se ZZVJ-A, ZZVJ-E a ZZVJ-R)
Zdůvodnění: Aktuální legislativní úprava je nesystémová, protože cílem ZZVJ na velké koně je prokázání
schopnosti ovládat koně o kohoutkové výšce od 149 cm, což lze u jezdců s výkonností na úrovni MČR
na pony B o kohoutkové výšce 136-148 cm považovat za splněné. Úroveň kvalifikačních soutěží je
shodná nebo vyšší než praktická zkouška ZZVJ.
3. Změna dokumentu Vzdělávání v ČJF – bezpečný pohyb po jízdárně u všech typů ZZVJ
Navrhujeme změnit, aby tato část praktické zkoušky odpovídala svému názvu, tedy namísto pohybu na
drezurním obdélníku zkoušku provádět při společném opracování na jízdárně. Komisaři provádějí
posouzení při společném opracování na jízdárně ve všech chodech.
Cílem návrhu zavedení této části praktické zkoušky do ZZVJ bylo posoudit připravenost účastníků na
společné opracování na závodech, která se v praxi často ukazuje jako nedostatečná a způsobuje
nebezpečné situace. Současná úprava míří poněkud jiným směrem a původní záměr nenaplňuje.
4. Změna dokumentu Vzdělávání v ČJF – podmínka platnosti licence
U funkcí, kde je jednou z podmínek pro uchazeče doba platnosti jezdecké licence, není zřejmé, zda jde
o součet let, kdy byla licence platná, nebo zda jde o požadavek na aktivního sportovce, tedy licenci
platnou po dobu například posledních tří let. Jsme přesvědčeni, že tato podmínka má být dokladem
toho, že uchazeč se aktivně zabývá jezdeckým sportem (jako jezdec, instruktor, rozhodčí, stavitel, atd.)
a chce si rozšířit vzdělání, pokračovat v kariérním růstu. Proto navrhujeme podmínku změnit tak, že za
posledních 5 let musí mít alespoň 3 roky platnou jezdeckou licenci.
Při této úpravě nebude diskvalifikována například členka, která si před dvěma lety během mateřské
dovolené nezaplatila licenci, ale nepřipustí ke zkoušce uchazeče, který měl před 20 lety platnou licenci
a od té doby se jezdectvím nezabýval.
5. Změna dokumentu Vzdělávání v ČJF – rozhodčí – rozhodný termín platnosti licence
V podmínkách pro přijetí uchazeče do kurzu rozhodčích je uvedeno, že jezdecká licence musí být
v roce konání zkoušek platná minimálně 3 roky. Jde však o podmínku pro přijetí do kurzu, který trvá
více než 12 měsíců, proto by podle našeho názoru měl být rozhodný rok přijetí do kurzu, ne rok konání
zkoušek. Nelze předjímat, zda bude licence v příštím roce zaplacena, i když se to předpokládá.

6. Změna dokumentu Vzdělávání v ČJF – rozhodčí – skoky – výkonnost
Navrhujeme, aby stejně jako u drezury a všestrannosti byla podmínkou přijetí do kurzu rozhodčích pro
disciplínu skoky výkonnost na úrovni bronzového odznaku nebo splnění podmínek pro jeho udělení.
7. Udělování výkonnostních odznaků
Na základě zkušeností z posledních týdnů, kdy probíhalo zadávání výkonnostních odznaků ČJF do
systému JIS, dospěl OV ČJF Praha k závěru, že proces popsaný v dokumentu „Podmínky pro udělování
výkonnostních odznaků ČJF“ je s ohledem na dnešní možnosti a rozvoj IT systémů ČJF zastaralý.
Považujeme za zbytečné, aby si splnění podmínek hlídal sám jezdec, následně žádal prostřednictvím
svého mateřského subjektu OV a ten žádal VV. Tato agenda by měla být spravována sekretariátem ČJF,
který by z JIS dostával upozornění na splnění podmínek, výsledky ověřil a automaticky předkládal
návrhy na udělení odznaku k projednání na VV. Po ověření náročnosti takových datových operací by JIS
mohl tuto činnost provádět automaticky při přijetí oficiálních výsledků závodů, nebo dávkově
v nočních hodinách za období od poslední kontroly před konáním zasedání VV. Udělení odznaků by
následně sekretariát potvrdil v JIS a příslušným subjektům a jezdcům by byl odeslán informační e-mail.
8. Živé výsledky do JISu
Oblastní výbor oblasti Praha ČJF ukládá generálnímu sekretáři ČJF, aby v nejbližším možném termínu
zajistil u dodavatele systému JIS realizaci položky číslo 21224 „Výsledky – Živé výsledky do JISu“ dle
materiálu předloženého členům rady ČJF a obratem zástupci oblasti Praha ČJF sdělil předpokládaný
termín dokončení. OV oblasti Praha ČJF rozhodl o financování tohoto projektu ve výši do 50 tisíc Kč
z nevyužitých příjmů minulých let (někdy též nazývaných jako „rezerva oblasti Praha“) a zveřejnění této
skutečnosti tím, že na stránce s on-line výsledky bude vhodně umístěna informace „On-line výsledky
vám přináší oblast Praha ČJF“. Konečný design této veřejné stránky bude OV oblasti Praha ČJF jako
objednateli předložen ke schválení.
9. Nečinnost sekretariátu ČJF ve věci nesrovnalostí ve výsledcích MČR ve voltiži 2018
Dne 18.7.2018 naše oblast upozornila na několik závažných porušení pravidel ČJF, ke kterým došlo na
MČR ve voltiži 2018 ze strany pořadatele, sboru rozhodčích i dekorujícího člena VV. Odpovědí nám byl
přiložený e-mail generální sekretáře ČJF, podle kterého věc tou dobou byla již v řešení a kde také
potvrdil zájem věc uzavřít co nejdříve.
Je třeba upozornit, že k závažnému pochybení došlo i na straně zaměstnance sekretariátu, který
změnil stav tohoto závodu na Výsledky (tím se stávají oficiálními za ČJF odsouhlasenými výsledky)
a takto výsledky stále zůstávají, přestože sekretariátu je již asi čtyři týdny známo, že výsledky jsou
v rozporu s příslušnými pravidly ČJF. Situace ze strany ČJF působí velmi zmateně, protože v tiskové
zprávě z 10.7.2018 je uvedeno, že soutěž jednotlivců senior neproběhla podle pravidel a její vítěz
nemohl být vyhlášen mistrem ČR. Video reportáž na webových stránkách ČJF však o této mistrovské
soutěži hovoří a výsledky jejích účastníků jsou započtené v mistrovské soutěži družstev jednotlivců.
Právě proto se tímto problémem oblast Praha zabývá – porušením pravidel bylo naše družstvo
připraveno o bronzovou medaili.
Ve srovnání s rozhodným a tvrdým postupem VV v případu paní Mentlíkové, je liknavost v této věci
zarážející.
10. Národní úpravy skokových pravidel – čl. 255 Účast nezletilých sportovců v seniorských soutěžích
Navrhujeme skoková pravidla ČJF uvést do souladu s pravidly FEI vypuštěním národní úpravy na konci
článku 255. Tyto národní úpravy považujeme za znevýhodnění vrcholových sportovců, kteří dle

současné národní úpravy nemají možnost na národních závodech získávat zkušenosti na parkurech,
kterých se jako reprezentanti v zahraničí běžně účastní (nad 130), přestože soutěže této kategorie se u
nás běžně vypisují.

