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Lednové	zasedání	VV	
	
Výkonný	 výbor	 ČJF	 odvolal	 při	 svém	 lednovém	 zasedání	 z	 funkce	 generální	
sekretářku	Veroniku	Jiroutovou.	Důvodem	odvolání	byly	dlouhodobé	nedostatky	
v	 řízení	 sekretariátu	 a	 nedostatečné	 zajištění	 informovanosti	 a	 podpory	 všech	
členů	 i	 orgánů	 ČJF.	 Do	 doby	 jmenování	 nového	 generálního	 sekretáře	 budou	
pověřeni	zastupováním	ostatní	zaměstnanci	sekretariátu	ČJF.	
	
Noví	členové	VV	
	
Rada	ČJF	na	svém	zasedání	dne	24.	1.	2017	zvolila	Ing.	Gabrielu	Valeriánovou	a	
Martina	Blažka	novými	členy	Výkonného	výboru	ČJF.	
	
Nový	Registrační	a	přestupní	řád	a	Sazebník	poplatků	ČJF  
	
Na	 zasedání	 Rady	 byl	 schválen	 nový	 Sazebník	 ČJF	 a	 také	 nový	 Registrační	 a	
přestupní	řád.	V	souvislosti	se	zavedením	nového	JIS	a	s	tím	spojenou	změnou	v	
administrování	 klubů,	 členů,	 licencí	 atd.,	 neodpovídal	 již	 původní	Registrační	 a	
přestupní	 řád	 ČJF	 procesům,	 které	 jsou	 nastaveny	 v	novém	 informačním	
systému.	Nový	Registrační	 a	 přestupní	 řád	 popisuje	 procesy	 přesně	 tak,	 jak	 se	
aktuálně	provádějí	v	JIS	včetně	procesu	kontroly	a	schvalování.		
	
V	Registračním	řádu	není	nic	zásadně	nového	z	pohledu	člena,	 	 co	by	se	 týkalo	
zaběhlých	 principů	 a	 procesů,	 nijak	 se	 nemění	 lhůty	 pro	 zaplacení	 ani	 doby	
platnosti	 členství	 či	 licencí.	 Mění	 se	 	 některá	 názvosloví	 a	 jsou	 použity	 nové	
pojmy	 ve	 shodě	 s	 JIS.	 Změny	 oproti	 původnímu	 Registračnímu	 a	 přestupnímu	
řádu	souvisí	s	tím,	co	bylo	se	zavedením	JIS	vypuštěno.	
	
Členům	ČJF	již	nebudou	vydávány	fyzicky	roční	licenční	známky	koní	a	členů	ani	
ČJF	členské	kartičky.	Fotografie	na	 licence	se	budou	vkládat	přímo	do	profilu	v	
JIS.	 Pro	 registraci	 je	 nutné	 poskytnutí	 poštovní,	 emailové	 adresy	 a	 telefonního	
kontaktu	na	každého	člena	a	v	případě	nezletilých	na	jejich	zákonného	zástupce.	
Všem	koním	(i	dříve	registrovaným)	je	nutné	jednorázově	(jednou	za	život	koně)	



vylepit	nový	štítek	z	JIS	s	QR	Kódem.	Pro	účast	koně	na	hobby	závodech	je	nutná	
jednorázová	registrace	koně	v	JIS	a	vylepení	štítku	s	QR	Kódem.	
	
Nový	systém	JIS	
	
Jaká	je	statistika	registrací	v	nově	zaváděném	systému	JIS	k	31.1.2017:	
		
Subjekty:	
-	Celkový	počet	(rok	2016):	1560	
-	Požádalo	o	přístupy	do	JIS:	1434	
-	Přihlásilo	se	do	JIS:	1008	
-	Zaplatilo	na	rok	2017:	445	+	75	plateb	čeká	na	připsání	na	účet	
		
Koně:	
-	Celkem	v	roce	2016:	7470	
-	Zaplaceno	licencí	na	rok	2017:	1518	+	300	čeká	na	připsání	na	účet	
		
Osoby	
-	Celkem	členů	v	roce	2016:	19000	
-	Zaplatilo	členství	2017:	3480	+	630	čeká	na	připsání	na	účet	
-	Celkem	licencí	v	roce	2016:	7290	
-	Zaplatilo	licenci	2017:	1575	+	296	čeká	na	připsání	na	účet	
		
Obecné:	
	
Počet	přestupů	koní	a	osob	přes	JIS:	555		
Počet	žádostí	uhrazených	platební	kartou:	765	
Přes	JIS	vybraná	částka:	2.402.500	Kč		
	
Sport	
	
Národní	pohár	ČJF	dětí	a	mládeže	–	skoky	2017		
	
Národní	 pohár	 ČJF	 dětí	 a	 mládeže	 -	 skoky	 (	 NP	 ČJF	 -	 skoky)	 je	 dlouhodobým	
projektem	 České	 jezdecké	 federace	 ve	 spolupráci	 s	 jednotlivými	 členy	 ČJF	 –	
pořadateli	závodů.	Cílem	tohoto	seriálu	je	systematický	rozvoj	jezdeckého	sportu	
u	dětí	a	mládeže	v	návaznosti	na	vzdělávací	systém	ČJF	a	její	pravidla	jezdeckého	
sportu.	

Seriál	 je	přístupný	všem	jezdcům	s	platnou	licencí	ČJF	ve	věkovém	rozmezí	8	–	
16	let	na	pony	a	ve	věku	12	–	18	let	na	velkých	koních.	Soutěží	započítávaných	do	
NP	ČJF	se	mohou	zúčastnit	i	zahraniční	jezdci,	avšak	bez	možnosti	získávat	body	
v	rámci	bodování	v	seriálu.	Seriál	je	více	kolový	a	aktuální	seznam	kol	bude	spolu	
s	pravidly	 přístupný	 na	 webu	 ČJF.	 Kategorie	 jsou	 dle	 věku	 a	 koní	 stanoveny	
takto:		

NOVICE:	děti	8-10	let	na	pony	S+A+B		



NOVICE:	děti	12-14	let	na	velkých	koních		

ADVANCE:	děti	8-13	let	na	pony	S+A		

ADVANCE:	děti	8-13	let	na	pony	B		 	 	 	 	

ADVANCE:	děti	12	–	18	let	na	velkých	koních		

MASTER:	děti	8-16	let	na	pony	do	148	cm		

MASTER:	děti	15	–	18	let	na	velkých	koních		

	
Vzdělávání	
	
Setkání	potencionálních	i	stávajících	školitelů	ČJF	se	uskutečnilo	dne	14.1.2017	v	
Praze.	 Cílem	 semináře	 bylo	 rozvinout	 lektorské	 a	 prezentační	 dovednosti	
školitelů	a	lektorem	byl	Ing.	Zdeněk	Mahler.	Zúčastnilo	se	70	funkcionářů	všech	
jezdeckých	disciplín	a	možných	kvalifikací.	V	závěru	setkání	proběhla	diskuse	k	
tvorbě	dalšího	systému	vzdělávání	školitelů.		
	

	
Komunikace	
	
Česká	 jezdecká	 federace	sdružuje	k	letošnímu	roku	více	než	19	000	členů,	čímž	
se	 řadí	 mezi	 největší	 sportovní	 svazy	 v	České	 republice.	 Cílem	 ČJF	 je,	 aby	 se	
zvýšilo	povědomí	o	 jezdeckém	sportu	 i	mezi	 laickou	veřejností,	ze	které	se	pak	
rekrutují	 noví	 členové	 do	 členské	 základny	 a	 chtěla	 by	 formou	 řízené	
komunikace	také	oslovit	potencionální	partnery	a	sponzory.	Z	toho	důvodu	bylo	
vypsáno	výběrové	řízení	na	profesionální	PR	agenturu.	Vítězem	se	stala	Médea	
PR,	která	patří	do	silné	mediální	skupiny	Médea	Group.	Tato	skupina	má	velmi	
silné	 postavení	 na	 mediálním	 trhu	 a	 jejím	 úkolem	 bude	 prezentace	 federace	
prostřednictvím	 každodenní	 komunikace	 s	novináři.	 K	 tomu,	 aby	 agentura	
získala	 vždy	 potřebné	 informace,	 kontakty,	 témata	 a	 podklady	 pro	 svou	 práci,	
bylo	 nutné	 zajistit	 i	 na	 straně	 ČJF	 kontaktní	 osobu,	 která	 bude	 s	Medeou	 úzce	
spolupracovat	 na	 denní	 bázi.	 Do	 pozice	 tiskové	mluvčí	 tak	 byla	 VV	 jmenována	
Markéta	Šveňková,	která	je	dlouholetým	členem	ČJF,	je	licencovanou	cvičitelkou	
jezdectví,	 působí	 jako	 rozhodčí	 i	 na	mezinárodní	 úrovni	 a	 pracuje	 ve	 Skokové	
komisi	 ČJF.	 Markéta	 Šveňková	 ve	 své	 profesní	 kariéře	 působila	 v	 roli	 PR	



konzultanta	 v	prostředí	 telekomunikačních	 gigantů	 Eurotel,	 GTS	 Novera	 nebo	
České	Radiokomunikace.	Jako	tisková	mluvčí	zastupovala	společnost	Contactel.		
Spojení	tiskové	mluvčí	a	renomované	PR	agentury	by	tak	mělo	zcela	naplnit	cíle,	
které	si	ČJF	v	oblasti	komunikace	předsevzala.		

	

	
	


