Zápis 18. zasedání OV ČJF Praha – 13. 9. 2017
OTEVŘENÉ ZASEDÁNÍ

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení programu
Kontrola zápisu ze 17. zasedání OV ČJF
Rozhodnutí VV ČJF o odvolání M. Vítka
Čerpání rozpočtu 2017
Pořádání OM Prahy Zduchovice
Podpora OM v drezuře a paravoltiži
Vyúčtování dotací MHMP 2016/2017
Různé

Přítomni: M. Hladík, M. Vítek, E. Pařenicová, R. Habásková, C. Neumann
Sekretář oblasti: I. Hůlková
Zástupci subjektů: Země koní, PJK Gabrielka
1. Program byl schválen s úpravami a doplněním.
2. OV ČJF konstatoval, že úkoly ze zápisu 17. schůze OV ČJF byly splněny, kromě
bodu 11. různé: odstavec – Koncepce podpory závodníků ve všestrannosti v oblasti
Praha - průběžné.
3. M. Vítek informoval výsledku odvolání proti rozhodnutí DiK. OV ČJF Praha
projednal rozhodnutí VV ČJF č. VV-1-2017 ve věci odvolání předsedy OV Miloslava
Vítka proti rozhodnutí DiK ze dne 12.6.2017 ve věci poškození pověsti Markéty
Šveňkové. OV schvaluje následující usnesení:
•

•

Celá kauza vznikla na základě výzvy generálního sekretáře ČJF oblastním
výborům posoudit složení sborů rozhodčích na MČR 2017. V rámci této
diskuse OV ČJF Praha schválil dokument, kterým naplnil své povinnosti
vyplývající z legislativy ČJF a kterým plnil volební program, pro který si jeho
členy zástupci subjektů oblasti Praha ČJF zvolili jako své zástupce
(„Dokument“). Tímto Dokumentem upozornil na absenci personální politiky
ČJF při obsazování sborů rozhodčích, ve kterých se po léta opakují stále
stejná jména. Ve snaze ochránit důvěryhodnost MČR a dobré jméno ČJF OV
upozornil, že mezi nominovanými funkcionáři jsou i osoby, které čelí obvinění
z hrubých pochybení a jejich nominace na MČR může poškodit dobré jméno
ČJF. V dokumentu bylo zmíněno jméno Markéty Šveňkové jako členky naší
oblasti a obvinění bylo podloženo nejenom očitým svědectvím člena OV (a
VV), ale doplněno odkazem na videozáznam, podle kterého mohl každý
posoudit, zda se jedná o porušení PJS a obvinění podložené. Markéta
Šveňková navíc nebyla obviněna přímo, bylo pouze konstatováno, že byla
členem chybujícího sboru rozhodčích (dle rozpisu a výsledkové listiny daných
soutěží), proto její nominace na MČR má potenciál ohrozit důvěryhodnost
šampionátu.
OV ČJF Praha zdůrazňuje, že tento dokument byl určen výhradně k diskuzi na
vnitřní úrovni orgánů ČJF a tudíž se nejednalo o veřejné obvinění. Není

•

•

•

chybou OV, že dokument byl poskytnut mimo účastníky jednání Rady. Na
základě zveřejnění dokumentu se tato kauza rozvířila až do stavu, že VV ČJF
nejenom revokoval svojí původní nominaci sboru rozhodčích, která vznikla na
základě usnesení Rady ČJF, ale bylo i hlavní příčinou disciplinárního sporu
mezi Markétou Šveňkovou a Miloslavem Vítkem. Ten byl k zodpovědnosti
pohnán za celý OV Praha, protože dle legislativy ČJF za oblast podepisuje.
Disciplinární řízení bylo také zahájeno zcela nesmyslně proti oblastní
sekretářce, která jen plnila své povinnosti zaměstnance ČJF. Rozhodnutím VV
byl pan Vítek nakonec po vícestupňovém řízení uznán vinným, že hlasoval pro
přijetí a rozeslání předmětného Dokumentu, který podle vyjádření VV ohrožuje
důvěryhodnost soutěží ČJF a je způsobilý způsobit újmu nejen stěžovatelce,
ale i ČJF. Všichni členové OV Praha tak podle názoru VV ČJF jednali
a hlasovali v rozporu se zásadami slušnosti a sportovního chování. Tento
výrok je však zavádějící, protože vzhledem k tomu, že se oba disciplinární
orgány odmítly zabývat pravdivostí výroku, který měl poškodit dobré jméno
stěžovatelky a navíc jej zavádějícím způsobem interpretovali, z odůvodnění
rozhodnutí nelze dovozovat jiný závěr než to, že pokud by dokument hovořil
o chtěném ovlivnění výsledků závodu (to tam není) a stěžovatelce nebylo
prokázáno provinění (o to se nikdo nepokusil), potom by obsah dokumentu
mohl poškodit její dobré jméno. Zcela byla v tomto případě ignorována zásada
„in dubio pro reo“, tedy nebyla prokázána vina tak, aby o ní neexistovaly
důvodné pochybnosti, naopak VV hovoří o tom, že důkazní břemeno je na
obviněném, což je nepřípustné.
Tato absurdní situace jasně ukazuje názorový rozpor mezi OV ČJF Praha
a současným vedením ČJF, o který v celé kauze jde. Podle OV ČJF Praha
dobré jméno ČJF a především její členy jako účastníky závodů, poškozuje
porušování pravidel ze strany funkcionářů závodů. Především o tom je třeba
otevřeně a transparentně hovořit a hledat řešení. Podle VV je tak ČJF
poškozována tehdy, když volený funkcionář ČJF v uzavřené diskusi vedení
ČJF připustí, že se funkcionáři závodů dopustili chyb a konají v rozporu
s legislativou ČJF. Toto VV označuje za neslušné a nesportovní, zatímco podle
OV Praha je takový přístup VV projevem zavírání očí před skutečnými
problémy a měření různým členům různým metrem.
Disciplinární komise ČJF i VV ČJF zdůrazňují, že sice uvedený Dokument
poškodil dobré jméno stěžovatelky, ale nijak se nehodlají zabývat samotnou
podstatou sporu a tedy tím, zda je tvrzení o podezření OV ČJF Praha
o hrubém porušení povinností rozhodčích oprávněné. VV ČJF sice odsuzuje
předsedu a celý OV ČJF Praha, ale nehodlá ani náznakem posoudit
pravdivost tvrzení v napadeném Dokumentu a tedy skutečnost, zda se daný
sbor rozhodčích provinění proti pravidlům skutečně dopustil. Tvrzení OV ČJF
Praha označují za nepodložené a dále s ním pracují jako s nepravdivým.
Zároveň se ale DiK i VV zabývá rozborem z kontextu vytrženého slovního
spojení „úmyslná manipulace s výsledky“. Tedy DiK se rozborem zabývá a VV
se se závěry DiK ztotožňuje.
o Z kontextu Dokumentu je zřejmé, že se nemůže jednat o výklad, že
rozhodčí byli se soutěžící domluveni na zmanipulování výsledků v její
prospěch. Dokument uvádí, že soutěžící si na rozdíl od rozhodčích
nastudovala plánek parkuru a z toho celá situace vznikla. Přesto si DiK
předvolala rozhodčí závodu jako svědky a dotazovala se jich, zda se se
soutěžící znají a zda ji úmyslně zvýhodnili.

•

•

•

•

o Členové DiK i VV ČJF při posuzování této kauzy sice rozlišují mezi
nedbalostním a úmyslným proviněním, ale předstírají, že nikdy neslyšeli
o členění úmyslných provinění na úmysl přímý a nepřímý, když VV
přímo uvádí, že úmyslnou manipulaci s výsledky chápe jako „přímo
chtěné ovlivnění závodu ze strany rozhodčích“. Úmyslný skutek ve
formě nepřímého úmyslu je definován tím, že ten, kdo se jej dopustil,
sice následek (porušení chráněného zájmu, v tomto případě zkreslení
výsledků) způsobit nechtěl, ale věděl a byl srozuměn s tím, že svým
jednáním toto způsobuje. V diskutované situaci jde o zjevné naplnění
skutkové podstaty nepřímého úmyslu, kdy se rozhodčí nejprve dopustili
nedbalostního skutku proměřením 10 sekund v rozeskakování o pěti
skocích, avšak chtěli toto pochybení zakrýt a byli srozuměni s tím, že
pokud chybu nepřiznají a situaci nevyřeší podle pravidel fair play,
budou výsledky soutěže v rozporu s realitou, tedy zmanipulované.
o Z postupu obou disciplinárních orgánů a výše uvedených definic je
zjevná snaha za každou cenu nepřipustit v případě tohoto konkrétního
sboru rozhodčích kvalifikaci pochybení jako úmyslný skutek.
Vysvětlením je odstavec 169.5 Všeobecných pravidel ČJF, který pro
úmyslné nebo velmi nedbalé porušení pravidel předepisuje uložení
trestu ve formě pozastavení nebo trvalého ukončení činnosti.
Za velmi nebezpečný považuje OV názor VV, že upozornění na chybu
rozhodčích a dle výše uvedené definice zmanipulované výsledky, může
způsobit újmu na straně účastníků závodu, zejména dětské vítězky soutěže.
Chyba rozhodčích byla natolik zjevná a tak mezi rodiči a trenéry účastníků
diskutovaná, že děti si o tom v areálu závodů i cestou domů vyslechly mnoho.
Újmu jim tedy podle OV ČJF Praha způsobuje VV, když je o situaci informován
a nekoná. Nebo snad je cílem VV ČJF vychovávat děti a mládež k ignorování
pravidel fair play a k vítězství za každou cenu?
OV ČJF Praha se tedy na základě všech těchto zjištění domnívá, že jádrem
celé kauzy je spor o nedotknutelnost funkcionářů závodů v případě porušení
pravidel, pokud nebyl v rámci závodů podán protest. Naopak OV Praha je
přesvědčen, že jako významný orgán ČJF v hierarchii spolku musí v případě
podezření konat a zapojit se do řešení vzniklé situace právě proto, aby
ochránil dobré jméno ČJF.
Přestože je celý spor vedený adresně pouze proti předsedovi OV Praha,
vnímají členové OV, kteří hlasováním Dokument podpořili, jako odsouzení
konání celého OV Praha. Trestán je tak celý OV Praha za své zcela korektní
jednání, vyplývající z povinností, které členové OV Praha při svém zvolení
členům pražské oblasti slíbili. Proto OV rozhodl, že náklady řízení za
disciplinární řízení ve výši 5 000,- Kč budou uhrazeny z rozpočtu oblasti Praha
ČJF.
OV Praha schvaluje zveřejnění veškerých dokumentů souvisejících
s disciplinárním řízením, aby jezdecká veřejnost mohla sama nezávisle
posoudit, názorový střet mezi OV ČJF a VV ČJF o tom, co je neslušné
a nesportovní.

Členové OV ČJF Praha se ve svém volebním programu ostře vymezili vůči
elitářským a klientelistickým praktikám vedení ČJF a zavázali se usilovat o otevřenost
a transparentnost ČJF a o její návrat k běžným jezdcům tak, aby byla servisní
organizací pro širokou jezdeckou veřejnost. Jsme přesvědčeni, že právě proto jsme

dostali důvěru většiny zástupců subjektů oblasti Praha ČJF, kteří tím vyslovili
nesouhlas se způsobem myšlení a metodami práce členů předchozího vedení
oblasti, tedy nesouhlas s tím, aby tyto osoby hájily jejich zájmy ve struktuře vedení
ČJF. Z celé této kauzy vyvozujeme závěr, že je v zájmu široké jezdecké veřejnosti
i dobrého jména ČJF, aby v legislativě ČJF byla vyřešena následující problematika
a celý OV ČJF Praha bude tento proces aktivně a konstruktivně podporovat včetně
předkládání návrhů řešení.
•
•
•

Ve všeobecných pravidlech ČJF chybí povinnost stížnosti ex offo všech
zodpovědných funkcionářů ve chvíli, když zjistí porušení pravidel ČJF jak ze
strany účastníků, tak rozhodčích.
Neexistuje jasný systém personální obměny sborů rozhodčích na MČR tak,
aby byl zajištěn profesní růst rozhodčích.
Podmínky finanční podpory pořadatelům od ČJF nevedou k financování těchto
sborů tak, aby byl prolomen letitý diktát na složení sborů ze strany pořadatelů,
který nemá oporu v legislativě ČJF.

S přihlédnutím k výše uvedeným faktům o celém disciplinárním řízení je zřejmé, že
celá kauza namířená proti OV ČJF Praha je snahou vedení ČJF o umlčení
nepříjemné kritiky v rámci struktur ČJF. Zvolené metody a intenzita útoku na OV ČJF
Praha jsou pro nás potvrzením naší kvalitní práce ve prospěch jezdecké veřejnosti
a jezdeckého sportu a celá kauza nám dává sílu v tomto úsilí pokračovat.
4. Informace E. Pařenicové o rozpočtu oblasti za první pololetí, o vyúčtování
dotačních titulů z ČJF – JSORP – výzva pro všechny subjekty v oblasti Praha pro
podání žádostí o organizačním zajištění jednotlivých akcí. Výzva bude rozeslána emailem. (Úkol pro sekretáře oblasti - termín splnění 14.9.2017).
Návrhy na projekty do konce roku 2017:
- Skoky: Marten Freehe – německý jezdec a trenér
- Drezura: Monique Pereutz – místo termínů odvolaných ČJF. Částečně
hrazeno z programu JSORP, částečně z oblastního rozpočtu.
- OV ČJF ukládá sekretáři, aby se zabýval i termíny pro další rok a možností
navázání na spolupráci s A. Opatrným z letošního roku.
5. Pořádání OM Prahy ve skocích: OV ČJF zve všechny své členy k účasti na OM,
které se koná ve dnech 15.-17.9. ve Zduchovicích. Organizační zajištění JO-La
Boheme Zduchovice a sekretář oblasti. Poháry, medaile, deky a floty zajištěny. OV
ČJF schválil do sboru rozhodčích jednoho rozhodčího navíc pro výpočet jednotlivých
kategorií. OM Praha pro pony (3 kategorie) a velké koně (děti, junioři, ženy, senioři a
družstva). OM je dotováno částkou 115.000,- Kč celkem. I. Hůlková zajistila
sponzorský dar ve výši 20.000,- Kč od firmy REMEDIS s.r.o.
6. I. Hůlková požádala OV ČJF, aby dotačně podpořil i OM Prahy v drezuře
a paravoltiži, které pořádaly subjekty TJJ Přední Kopanina a JO TJ Orion Praha.
Dotace by měla být adresně pro jezdce, kteří se OM zúčastnili. Pořadatelé již dotaci
na technické zabezpečení vyúčtovali a obdrželi. R. Habásková vypracuje podklad pro
schválení pro drezuru, M. Hladík pro paravoltiž.

7. M. Hladík informoval o vyúčtování dotací z MHMP za ročník 2016/2017 – na
základě zkušeností při přípravě vyúčtování za jednotlivé subjekty uspořádá OV ČJF
Praha schůzku pro realizátory, kde bude vyúčtování projednáno, aby se předešlo
problémům s vyúčtováním z důvodů chybných podkladů.
Pro financování ročníku 2017/2018 obdržela ČJF od MHMP dotaci ve výši 900 000,Kč.
Schůzka se bude konat v Praze na Strahově v zasedací místnosti č. 209
v pondělí 2.10.2017 od 19:00. K podpisu budou připraveny smlouvy na
ročník 2017/2018.
8. Různé:
a) OV ČJF konstatoval, že z programu JSORP bylo uspořádáno:
3 x Soustředění před ZZJV – Pony Park Měšice, Dvůr Hoffmeister, JK JS
Ctěnice. U absolventů, rodičů a trenérů se tato kapitola JSORP těší velké
oblibě a je vyžadována u každých ZZJV. Předpokládané další termíny: TH
Equiclub – 3. – 4. 11.2016 Korycany venku/hala – podle počasí.
b) OV ČJF Praha žádá všechny členy oblasti Praha, aby respektovali, že
pracovní úvazek sekretáře oblasti je ze strany ČJF uzavřen pouze na 24 hodin
měsíčně. Proto na jednotlivé podklady zasílané e-mailem již pouze na adresu:
oblast.prazska@cjf.cz, bude reagováno následující týden ve středu v úřední
době od 8,30 – 14,30 hodin. Stejné opatření platí i pro telefonické dotazy
a podávání informací. Případné urgentní záležitosti je třeba řešit s centrálním
sekretariátem ČJF. Z oficiální e-mailové adresy oblasti jsou veškeré e-maily
automaticky rozesílány i na členy OV.
c) OV ČJF projednal žádost GS ze dne 20.8.2017 o návrhu nových dětí pro
SCM. Tato žádost je v rozporu s informacemi na webu – sekce pony disciplíny.
d) Upřesnění úhrady nákladů pro vedoucí ekip na MČR: je v zájmu oblasti, aby
byla vedoucím ekipy osoba, která je znalá problematiky PJS, organizačně
schopná, pokud možno z řad oblastní ekipy. Odměna činí: 500,- Kč/den.
Pokud OV ČJF takového člena nenalezne, nebo nebude shoda mezi návrhem
vedoucího ekipy a závodníky, bude se hradit ještě cestovné a ubytování pro
osobu mimo oblastní ekipu.
e) OV ČJF schválil detaily rozpisu na Hobby přebor Prahy 2017 – Země koní,
z.s.. Sekretář objedná poháry, medaile, floty pro dvě kategorie – do 18ti let
a nad 18 let. Hobby přeboru se mohou zúčastnit jen členové ČJF bez licence,
nebo s licencí s nulovou účastí na oficiálních závodech ČJF v letošní sezóně.
f) Oblastní konference:
OV ČJF obdržel od GS výzvu k uspořádání OBLASTNÍ KONFERENCE ČJF.
Konference oblasti se bude konat dne 8.11.2017 v aule budovy ČUS na
Strahově od 18:00 hodin.
g) Schválení žádosti o bronzový odznak – skoky – R. Vochozková - hlasováno –
schváleno – 5/0/0. Bude předáno ke schválení skokové komisi a VV ČJF.
h) I. Hůlková předložila OV ČJF dosavadní vyúčtování podpory pořadatelů
závodů v oblasti a pořadatelů OM. Chybí vyúčtování Equest Čísovice.
i) Diskuse o ZZJV, změny v dokumentu Vzdělávání v ČJF. OV konstatoval, že
v daných dokumentech jsou pravidla a ustanovení, která jsou při aplikaci
v praxi problematická nebo jsou nejednoznačně formulovaná, což je matoucí
a záleží pouze na výkladu a porozumění konkrétního čtenáře. Návrhy na
změny v jsou uvedené na konci zápisu jako podněty k projednání na VV ČJF.

OV ČJF rozhodl a schválil, že pravidelné schůze OV ČJF budou vždy
každou druhou středu v měsíci od 19,00 hodin. Veřejné schůze budou
vždy každý lichý měsíc.
Zapsala: I. Hůlková
Schůze ukončena: 22,30 hod
Podněty k projednání na VV ČJF:
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.
(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 149cm, 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
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.

