Zápis ze 42. zasedání VV ČJF - dne 22.12.2014
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, ing. Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, ing. Milan
Theimer, Ing. Jana Zetková
Hosté: Bohumil Cupák, Ivan Černoch, ing. Renata Habásková, ing. Antonín Klauz, ing. Jiří
Kunát, Michaela Litovová, Martin Ohnheiser, Mgr.Jana Perníčková, JUDr. Petr Toman
Omluveni: Nella Gottweisová, Andrea Videnková
Vytrvalost:
1. Manažerka informovala o nezaplacení faktury jezdkyní T. Hrubou, která byla
vystavena pořadatelem CEI Ermelo za pozdní odhlášení z těchto závodů. Jezdkyně
tuto fakturu dosud nezaplatila. Vzhledem k tomu, že hrozily ze strany pořadatele
sankce, bylo rozhodnuto o zaplacení této faktury a následné přefakturování T. Hrubé.
2. Pozvánka na galavečer – 31.01.2015 v hotelu Clarion v Praze
3. Manažerka informovala o připravovaném semináři a školení pro jezdce, které
proběhne 24. – 25.01. ve spolupráci s francouzskými trenéry, se kterými je
předjednaná dlouhodobá spolupráce.
4. Komise žádá o schválení Reprezentačních pravidel pro rok 2015 a Pravidel pro
funkcionáře hobby závodů. Návrhy byly předloženy při minulém jednání VV ČJF.
5. Manažerka doporučila ke schválení žádost Ing. Měrkové o jmenování národním
rozhodčím pro vytrvalost
Všestrannost:
1. Manažer informoval o zasedání FEI bezpečnostní komise v Madridu. Komise navrhuje
účast B. Rejnka a zaplacení vstupního poplatku z peněz komise všestrannosti
2. V roce 2015 se bude konat již 50. ročník Zlaté podkovy. Manažer žádá o podporu a
finanční příspěvek pro tuto významnou akci.
3. Komise doporučila ke schválení žádost H. Chmelové o jmenování národním
rozhodčím pro všestrannost
4. Manažer informoval o zasedání komise, které bude v lednu 2015
5. Komise žádá o změnu asistenta trenéra SCM. Navrhuje místo J. Grodla M. Příhodu
ml. Podmínkou je absolvování trenérského kurzu.
Reining:
1. Manažer informoval o jednání s Ing. Brůčkem ohledně náhrady škody za neúčast
L. Brůčka na Světových jezdeckých hrách v Normandii 2014. Předáno JUDr.
Tomanovi, který vypracoval návrh odpovědi ČJF.
Drezura:
1. VV ČJF projednal zápis z komise ze dne 11.12. 2014
2. Komise žádá o opětovné udělení vyjímky pro H. Štěpánovou na funkci rozhodčího na
MČR v paradrezuře pro rok 2015. Schváleno
3. Národní úpravy pravidel pro paradrezuru budou předloženy až po přeložení FEI
pravidel

4. Komise žádá o schválení výjimky pro kvalifikaci národní rozhodčí v drezuře –
stávajícím rozhodčím starším 35 let, kteří nejsou držiteli bronzového odznaku ČJF
v drezuře, bude povoleno zvýšení kvalifikace na národního rozhodčího na základě
doporučení DK a splnění doplněných základních podmínek vzdělávání. Schváleno
5. Pozvánka na galavečer – 14.02. 2015 v Němčicích
6. Manažerka informovala o připravované kategorizaci jezdců – navrhuje rok 2015 jako
zkušební
7. Komise předložila zhodnocení sezony 2014 a národní úpravy pravidel pro rok 2015
Skoky:
1. VV ČJF projednal zápis komise ze dne 25.11. 2014
2. Manažer informoval o soustředění mladé reprezentace ve dnech 20. – 22.01. 2015
v Olomouci, které povedou A. Opatrný a Z. Žíla
3. Komise předložila zhodnocení sezony 2014 a návrh na národní úpravy pravidel pro
rok 2015
4. Manažer informoval o připravované kategorizaci jezdců – komise navrhuje platnost již
od 01.04. 2015 s tím, že již při prodlužování licencí by oblastní sekretáři měli vyznačit
příslušnou kategorii jezdce na licenci. Jezdci by si měli sami svoji kategorii
oblastnímu sekretáři nahlásit. Bylo projednáno i s firmou Ace Design (konkrétně
s Ing. Podeštěm) a s technického hlediska je vše pro kategorizaci jezdců připraveno.
VV ČJF vznesl několik dotazů na tento návrh – např. D. Denková vznesla nesouhlas
s přestupy mezi kategoriemi S2 a S3, konkrétně s nestartováním ve své kategorii
minimálně 24 měsíců – týká se např. mateřských dovolených, stavech po úrazech
apod.
Vzhledem k předložení tohoto materiálu v termínu těsně před jednáním VV ČJF a tím
pádem k jeho nedostatečnému prostudování, VV ČJF navrhuje do 28.12. 2014
rozhodnout, zda tento návrh schválit či nikoliv a v případě jeho schválení umístění na
internet pouze jako informativní pro veřejnost s tím, že je potřeba dořešit některé
legislativní záležitosti. Poté doporučuje ke schválení na prvním zasedání VV ČJF
v lednu 2015.
5. Komise doporučila ke schválení žádost A. Pittnera o zvýšení své kvalifikace
rozhodčího na skokový rozhodčí specialista
Spřežení:
1. VV ČJF projednal zápis komise spřežení ze dne 03.12. 2014
2. Manažer informoval o schůzce pořadatelů jejímž cílem bylo rozvržení termínů závodů
v roce 2015 s ohledem na počty kompletních soutěží v souvislosti s počtem jezdců
spřežení
3. J. Hrouda požádal o pořádání mezinárodního kurzu pro rozhodčí ve dnech 27. – 29.03.
2015 v Němčicích. Žádost poslána na FEI
4. Manažer informoval o schůzce širšího reprezentačního výběru, kde byli jezdci
seznámeni s kvalifikačními podmínkami pro účast na MS dvojspřeží a ME čtyřspřeží a
dále s tím, že trenérem pro čtyřspřeží a dvojspřeží bude i nadále Theo Timmerman a
pro jednospřeží J. Nesvačil st.
5. Komise spřežení podpořila návrh komise všestrannosti o finanční příspěvek na
pořádání 50. ročníku Zlaté podkovy
Pony:
1. VV ČJF projednal zápis komise ze dne 22.11. 2014
2. Komise předložila zhodnocení sezony 2014 a STP pro rok 2015

3. Komise rozhodla, že z důvodu malé členské základny neuvažuje o kategorizaci jezdců
pro disciplínu pony
4. Manažerka předložila návrh smlouvy o zajištění měření KVH u pony pro sportovní
potřeby, které by zajišťoval pro Čechy Ing. Holík a pro Moravu R. Klos. Návrh byl
připomínkován JUDr. Tomanem. Na základě toho bylo VV ČJF doporučeno
zapracovat tyto připomínky do návrhu a připravit ho na příští jednání VV ČJF. Po jeho
schválení bude zabudován do pravidel
Voltiž:
1. Disciplína nebyla projednána z důvodu nepřítomnosti manažerky
Ostatní:
1. VV ČJF projednal zápis z jednání 19.11. 2014
2. J. Kosař (přeseda pořádajícího oddílu) požádal VV ČJF o změnu termínu MČR
spřežení v Bolehošti – Lipinách z 11. – 13.09. 2015 na 18. – 20.09. 2015 z důvodu
kolize termínu s MS dvojspřeží v Maďarsku. Schváleno
3. Ing. Metelka upozornil, že dosud neobdržel změny a národní úpravy v pravidlech od
disciplín spřežení, reining, voltiž
4. Jménem Skokové komise požádala Ing. Plachá o převedení nevyčerpaných peněžních
prostředků disciplíny skoky z roku 2014 do roku 2015. Konkrétně se jedná o částky
týkající se kompenzovaného ubytování jezdců na ME v Arezzu ve výši 104.808,- Kč a
vč. částky 75.693,- Kč, která byla fakturovaná sponzorovi (25% nákladů na
ubytování). Schváleno
5. VV ČJF obdržel připomínkovanou smlouvu od pořadatele MČR skoky 2015
v Ptýrově. Ing. Theimer pověřen přepracováním smlouvy.
6. J. Machovec se písemně obrátil na VV ČJF ve věci vrácení neobjednaného zboží –
pánského saka a fraku spolu s fakturou č. 14FV0441 na částku 17.370,- Kč
vystavenou dne 26.11. 2014, se splatností 10.12. 2014. Toto oblečení bylo objednáno
pro účast na WEG 2014 v Normandii, kam byl p. Machovec nominativně přihlášen,
ale nakonec nebyla jeho účast definitivně potvrzena. Bohužel termín definitivní
přihlášky byl až po provedení objednávky reprezentačního oblečení na WEG.
Vzhledem k nemožnosti použít toto oblečení pro jiného reprezentanta, bylo zasláno
spolu s fakturou na adresu p. Machovce, který ho však poslal zpět na adresu ČJF. Po
ústní konzultaci s Ing. Klauzem (manažerem disciplíny) bylo rozhodnuto, že faktura
za reprezentační oblečení bude uhrazena z peněz disciplíny.
7. JUDr. Říhová informovala o připravovaném povinném školení stavitelů parkurů I.
a souběžných zkouškách stavitelů II. Třídy se zahraničním školitelem Klausem Holle
ve dnech 13. – 15.02. 2015 v Hořovicích. Složení zkušební komise K. Holle, J. Šíma,
V. Drbal
8. Ing. Metelka informoval o obdržení STP 2015 od všech disciplín. VV ČJF schválil
STP pro rok 2015
9. VV ČJF obdržel od Ing. S. Brůčka upomínku úhrady faktury č. 14042 za vzniklé
náklady za zmařenou účast jezdce L. Brůčka na WEG 2014 v Normandii. JUDr.
Toman zpracoval návrh odpovědi na tuto upomínku a VV ČJF odsouhlasil znění a
odeslání na adresu Ing. S. Brůčka
10. VV ČJF vzal na vědomí zápis z jednání KRK ČJF ze dne 11.12. 2014. B. Cupák
navrhuje vzhledem k tomu, že není v silách KRK ČJF vše zkontrolovat jak
z odbornosti problematiky, tak z důvodu toho, že členové KRK ČJF nejsou pro
případnou škodu pojištěni, zadat případně kontrolu hospodaření auditorské firmě.
11. VV ČJF schvaluje žádost OV oblasti D o zvýšení kvalifikace A. Pittnera na skokový
rozhodčí specialista

12. VV ČJF schvaluje žádost H. Chmelové na jmenování národním rozhodčím pro
všestrannost
13. VV ČJF projednal zápis ze Středočeské oblasti ze dne 27.11. 2014. K bodu č. 16
sděluje, že věta: „ …a dle info z ČUS a MŠMT již netrvá na zvýšení členských
poplatků. Uveřejněná Tisková informace ČJF z 25.11.2014 obsahovala nepravdivé
údaje a byla prezentována ještě před zápisem z Rady.“ Tato věta uvedená v zápisu
oblasti je v rozporu s tím, co bylo na jednání Rady dne 25.11.2014 členům Rady
sděleno. Členům Rady bylo sděleno, že na dotaz ze dne 25.11.2014 v 8:02 , který byl
směřován na ČUS ohledně vývoje nutnosti hrazení minimální výše, odpovězeno týž
den v 9:46, že se jedná stále na všech úrovních. Tisková zpráva je tiskovou zprávou
VV ČJF a lze ji vydávat kdykoliv a bez souhlasu jiných orgánu ČJF. Důrazně
upozorňujeme OV oblasti B, aby neuváděl do zápisu z jednání oblastního výboru
nepodložená tvrzení o tom, že MŠMT na zvýšení poplatků netrvá, protože tomu tak
doposud není. Nejenže OV uvádí své členy v omyl, ale také se OV vystavuje
případným nepříjemnostem ze strany institucí, jejichž údajné závěry ve svém zápisu
zveřejňuje. ČJF se dotazovala oficiálně vedoucího oddělení ekonomiky a kontroly
odboru sportu MŠMT na dohodu mezi ČUS a MŠMT v této věci dne 28.11.2014 a
bylo odpovězeno (opět stejný den), že písemná dohoda neexistuje a vše ohledně výše
členských poplatků pro další období bude v řešení a to i v návaznosti na závěry
kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů. V týž den vydala ČJF pro své členy
tiskovou zprávu, která uvedené v předchozí větě obsahuje. Jediné informace, které lze
akceptovat jsou informace z MŠMT, protože MŠMT je tím, kdo určuje podmínky pro
přidělení dotací ze státního rozpočtu.
14. VV ČJF projednal zápis ze Severočeské oblasti ze dne 12.11. 2014. K bodu č. 1 –
sdělujeme, že pokud sekretariát ČJF či jiný orgán ČJF žádá rozeslání dokumentu není
v kompetenci OV o tomto dokumentu jakkoliv rozhodovat či dokonce rozhodnout, že
nebude nerozeslán. Opět, jak v předchozím bodu tohoto zápisu, VV ČJF upozorňuje
OV oblasti E, že v nerozeslaném dokumentu nejsou nepravdy a že členů Rady na
jednání dne 24.9.2014 bylo řádně vysvětleno, že pokud se v roce 2014 schválí
s účinností od 1.1.2015 bude možno s MŠMT případně vést diskuzi o naplnění
podmínek pro rok 2016, nikoliv že se zvýší poplatky zpětně pro rok 2014.
15. VV ČJF projednal zápis ze Západočeské oblasti ze dne 14.11. 2014 a 13.12. 2014
16. VV ČJF projednal zápis z Východočeské oblasti ze dne 02.12. 2014 – bod č. 7
vyhodnocení jezdecké sezóny oblasti F se za VV ČJF zúčastní Ing. Theimer
17. VV ČJF projednal zápis z Karlovarské oblasti ze dne 02.12. 2014 – sdělení pro VV
ČJF, k bodu 1 – VV ČJF se řídí platnými Stanovami ČJF a průběh konference se řídí
platnými postupy. K bodu č. 2 – vyhodnocení Stylšampionátu pony je plně v
kompetenci komise pony
18. VV ČJF projednal zápis z oblasti Vysočina ze dne 29.11. 2014
19. VV ČJF projednal zápis ze Zlínské oblasti ze dne 09.12. 2014. Konference ZO
proběhne 28.03. 2015. Za VV se zúčastní Ing. Metelka
20. VV ČJF projednal zápis ze Severomoravské oblasti ze dne 27.10. 2014 a 20.11. 2014
– k bodu č. 5 – VV nemohl schválit jmenování Ing. Měrkové národním rozhodčím pro
vytrvalost, jelikož nebyla předložena žádost
21. VV ČJF vzal na vědomí zápis a usnesení konference Západočeské oblasti ze dne
13.12. 2014
22. Ing. Pecháček informoval VV o generálním zasedání FEI v Baku ve dnech 11. – 14.
12. 2014, kde byl novým prezidentem FEI zvolen Ingmar de Vos, který se vzdal své
stávající funkce GS. Novým generálním sekretářem FEI se stala Sabrina Zeender

23. VV ČJF se rozhodl podpořit v roce 2015 50. ročník tradičního seriálu Zlatá podkova a
to finančně částkou 5.000,- Kč na každé kolo pro jednotlivou disciplínu a 20.000,- Kč
na finále
24. D. Denková předložila VV provizorní rozpočet pro rok 2015. Provizorní rozpočet byl
VV ČJF doporučen k projednání a schválení Radě ČJF.
25. D. Denková seznámila VV ČJF s komplexním pozměňovacím návrhem k návrhu
státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0. Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR 10.12. 2014 zamítla při projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2015
pozměňovací návrh, který navyšoval prostředky na podporu sportu v roce 2015 o
1 mld. korun
26. JUDr. Toman informoval o připravovaných změnách ve Stanovách ČJF na základě
nového Občanského zákoníku. VV ČJF obdržel připomínky od oblastních výborů a
rozhodl se pro výjimečné zasedání ohledně Stanov ČJF na 12.01. 2015
27. JUDr. Říhová informovala o průběhu skokového soustředění dětí a juniorů se
zaměřením na zlepšování úrovně stylových soutěží a souběžného školení a zkoušek
stylových rozhodčích, které se konalo ve dnech 28. – 30.11. 2014 v areálu Farmy
Heroutice. Školení se zúčastnilo 22 dětí a juniorů se 24 koňmi a 20 stylových
rozhodčích. Úroveň školení byla účastníky hodnocena velice kladně.
28. JUDr. Říhová informovala o průběhu odvolání V. Krušinové proti rozhodnutí DiK –
VV potvrdil rozhodnutí DiK a opožděnost podání.
29. VV ČJF projednal a schválil žádost M. Šveňkové a K. Damborské o proplacení
vstupního poplatku za účast na kurzu FEI pro stewardy v Belgii (Damborská) a pro
rozhodčí v Šamoríně (Šveňková)
30. J. Malinovský informoval o jednání s ČT, kde byl seznámen se záměrem směřovat
vysílání na konkrétní den a hodinu. VV ČJF nesouhlasí s podmínkami a pověřuje
J. Malinovského o vyjednání výhodnějších podmínek (např. vysílací čas)
31. J. Malinovský obdržel několik připomínek k novým internetovým stránkám ČJF od
oblastních sekretářů. Na základě těchto připomínek jednal s firmou Ace Design o
zabudování případných změn. VV ČJF schválil proplacení nákladů na úpravu
internetových stránek na základě připomínek od oblastí
32. Vzhledem k tomu, že se VV ČJF neustále setkává s tím, že se rozdílně prezentuje
projednávaná problematika na jednáních orgánů ČJF D. Denková, i v návaznosti na
výše uvedené body 13. a 14., žádá VV ČJF o schválení pořizování videozáznamů
z jednání VV a Rady ČJF. VV ČJF zváží tuto možnost a projedná na příštím jednání
VV ČJF.
33. Příští jednání VV ČJF se uskuteční 13.01. 2015

Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
2/23

1/28
1/34

Úkol
Termín
Zodpovídá
Nový termín
Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními
30.11.2014
údaji o refreshingu
Ing.Metelka
30.04.2015
Defin. Znění manuálu a grafického manuálu + zápis do ÚPV - logo

30.11.2014

sekretariát

31.01.2015

Koncepce vzdělávání stylových rozhodčí

31.12.2014

Stav plnění
Úkol trvá

Úkol trvá
Úkol trvá

Vzdělávací komise
2/34

1/35

Kontakt FRA NF vzdělávací systém

30.04.2015

Vzdělávací komise
Návrh – úprava cen do soutěží / bod 14

31.12.2014

Úkol trvá

Úkol trvá

Ing. Metelka
Uzavření smluv na MČR pro rok 2015
2/39

1/40

2/40

31.12.2014

D. Denková, Ing. Theimer
Revize platných pravidel s důrazem na národní úpravy

30.11.2014

Manažeři disciplín, nedodali reining,voltiž

31.12.2014

Sestavení provizorního rozpočtu

22.12.2014

D. Denková

Přílohy:
-

Zápis – skoková komise – 25.11.2014
Zápis – drezurní komise – 11.12.2014
Zápis - komise spřežení – 03.12.2014
Zápis – pony komise – 22.11.2014
Zápis – KRK ČJF – 11.12.2014
Zápis – oblast B 27.11.2014
Zápis – oblast D 14.11.2014 a 13.12.2014
Zápis – oblast E 12.11.2014
Zápis – oblast F 02.12.2014
Zápis – oblast H 27.10.2014 a 20.11.2014
Zápis – oblast K 02.12.2014
Zápis – oblast L 09.12.2014
Zápis – oblast V 29.11.2014
Zápis z konference – oblast D 13.12.2014
Usnesení konference oblasti D 13.12.2014
Návrh provizorního rozpočtu pro rok 2015

Úkol trvá

Úkol trvá

Splněno

