Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 18.9.2013
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Richard Bauer, Václav Drbal, Ing.LenkaGotthardová, Ing.Jiří Mayer, Ing.
Jaroslav Pecháček, Antonín Pittner, MUDr.Zuzana Procházková, Mgr.Jaroslav Sedláček,
Lucie Spiwoková, ing.Zdeněk Studenec, ing.Jan Šíma, Josef Trojanec
Hosté: Dana Denková, Gabriela Křístková, Ing.Jan Metelka, Ing. Milan Theimer, JUDr.
Kateřina Říhová
Omluveni:Ing.Radovan Šalek, JUDr.Petr Toman

1. Rada projednala a schválila zápis z řádného jednání 27.3.2013.
2. Ustanovení Královehradecké oblasti – ing.Pecháček informoval, že VV ČJF projednal
9.7.2013 dopis přípravného výboru Královehradecké oblasti, s žádostí o stanovení
podzimních termínů Konference jmenované oblasti. VV ČJF trvá na dodržení termínů a
postupu schváleného Konferencí ČJF 2013.
3. D.Denková podala komentář k předkládanému celkovému defin.rozpočtu ČJF a k jeho
čerpání k 31.8.2013 resp. k 31.7.2013 v případě oblastí. Dne 7.5.2013 bylo VV schváleno
rozdělení dotace MŠMT na údržbu a provoz č.IV. Nově dodáno do rozpočtu do výdajů
1% solidarita ČUS, schváleno VH ČUS v dubnu 2013. V květnu se opět měnil rozpočet,
kdy došlo rozhodnutí MŠMT o programu č.I a II. Poslední rozhodnutí o programu MŠMT
č.V obdržela ČJF v červnu 2013. Na program č.II, který zahrnuje SCM a TM dostala ČJF
poníženou částku. Částka, která bude použita na SCM 2013 zůstává ve stejné výši, na TM
oblastem se částka krátila. Rozdělení TM proběhlo podle procent mládeže v členské
základně na každé oblasti. Dále ČJF žádala MŠMT o dotaci na VSA, ovšem MŠMT nic
z tohoto programu ČJF nepřidělilo. VV ČJF podpořil tedy pořadatele ME v Mostě
(žádost VSA), tím že se připojila ČJF ke smlouvě s Hipodromem a pokryla nájem areálu.
V červenci 2013 proběhla další změna v rozpočtu. Oblast Praha obdržela grant Magistrátu
- o to musely být navýšeny příjmy. Dále podala D.Denková informace k tabulce rozdělení
příspěvků ČJF na výhry MČR 2013. Rada schválila definitivní rozpočet ČJF pro rok
2013.
4. Fond pomoci –TJ Equiclub Krnov žádá o podporu z fondu pomoci. V červnu 2013 došlo
k poničení areálu tornádem. Klub dodržel podmínky k podání žádosti, VV ČJF se přiklání
k poskytnutí pomoci ve výši 50.000,-. Odhadovaná škoda 500.000,- . Hrazená škoda
vysoko přesahuje částku 50.000,-, která může být max.čerpána z fondu. Schváleno Radou
– příspěvek 50.000,- Kč.
5. D.Denková informovala o uzavření smlouvy ČJF s ČSOB. Smlouva o zřízení běžného a
spořícího účtu byla podepsána Ing. Pecháčkem. Důvodem uzavření nových smluv byly
vysoké poplatky GE Money Bank, výrazně snížený reálný úrok (viz zápis z jednání VV
dne 7.8.2013 oddíl ostatní bod 17) a plánovaný prodej GE Money Bank. Proto bylo

sjednáno bezplatné vedení účtu u ČSOB s úrokem 1,1 % Značná část financí z centrálního
účtu ČJF v GEMB bude odkloněna na účet v ČSOB z bezpečnostních a úsporných
důvodů. Oblastní účty jsou nadále funkční, bez změny režimu používání!!! Centrální účet
u GE Money bank je také platný a lze ho běžně používat a to minimálně po dobu roku
2014.
6. Kauza HŠ: ČJF obdržela prostřednictvím datové schránky Rozsudek Okresního soudu
v Ostravě ze dne 24.7.2013 v kauze H.Š. viz zápis VV ČJF ze dne 7.8.2013 oddíl ostatní
bod č. 10.H.Š. byla uznána vinnou ze spáchání trestného činu zpronevěry a byla
odsouzena k odnětí svobody v trvání dvou let s podmíněným odkladem na zkušební dobu
v trvání pět let. Dále je povinna nahradit ČJF škodu ve výši 1,711.829 Kč. Rozsudek je
pravomocný. Právní zástupce ČJF již písemně H.Š. vyzval k úhradě škody. Nyní je Výzva
k náhradě způsobené škody ve fázi doručování. Dále bude pokračovat v jednání v
občanskoprávní rovině soudu v Ostravě, které bylo zahájeno 22.2.2012. a jeho další
jednání je nařízeno 20.9. 2013.
7. Rada obdržela čerpání rozpočtu 2013 k 31.8. resp.u oblastí k 31.7. Schváleno Radou ČJF.
8. Kalendář MZ a MČR 2013: U MČR je stále v řešení pony S,D a rozdělení všestrannosti
mezi pořadatele. Ing.Studenec upozorňuje, že případné nepřidělení MČR do Humpolce je
vnímáno negativně, protože se jedná o jediné závody tohoto významu v oblasti Vysočina.
V.Drbal podpořil (jako předseda oblasti, kam klub spadá) vizi dlouhodobého konání
MČR-R Krakovany se zárukou výše výher od r.2015 (bude řešeno na VV 2.10.2013).
MUDr.Procházková informovala o zájmu pořadatele v Mostě v budoucnu dlouhodobě
pořádat závody MČR. Žádost o pořádání jakýchkoliv MČR nebo MZ je třeba dodat vždy
do 15.8. předchozího roku, než kdy se mají MČR a MZ konat.
9. Ing.Pecháček informoval o předběžném jednání o pořádání závodů CSIO 2014.
10. Koordinace pravidel jezdeckého sportu – VV ČJF schválil, že překladatelem pravidel
bude jedna osoba s dobrou znalostí angličtiny, která také převede pravidla do jednotného
uživatelsky přístupného zpracování. Dále za každou disciplínu bude jmenován zástupce,
který bude pravidla koordinovat a spolupracovat po odborné stránce.
11. Čestné odznaky – ing.Pecháček upozorňuje, že čestný odznak se uděluje k významnému
životnímu jubileu.
12. Akreditace MŠMT – oblast L se informovala na možné zřízení akreditovaného střediska
pro vzdělávání cvičitelů u MŠMT. Pokud budou splňovat i podmínky ČJF, není žádná
překážka, aby další uznaná škola byla ve Zlínské oblasti.
13. Upozornění na výjimky z kvalifikací MČR: množí se výjimky z kvalifikací MČR. VV
ČJF neuděluje žádné výjimky z kvalifikace na MČR.
14. Ing.Pecháček upozorňuje, že na jednání VV padla ze strany manažerky pony stížnost na
oblasti, co se týká vedoucích družstev na MČR. Vedoucím družstva by měl být někdo
zkušený, dobře informovaný se znalostí pravidel.

15. Komunikace na FEI - upozorňujeme, že komunikace s FEI je věcí sekretariátu ČJF.
Množí se případy, kdy jsou vznášeny na FEI různé dotazy, které i vyplývají z pravidel
apod. Tyto je třeba nejprve konzultovat s ČJF. Také pořadatelé MZ by nejprve měli volit
formu komunikace přes ČJF, pokud není dohodnuto pro konkrétní případ jinak. ČJF
obdržela stížnost od GS FEI v této věci.
16. ME-E Most – Ing.Pecháček upozorňuje, že nebudilo dobrý dojem, že z Rady nikdo
nenavštívil ME. Poděkování kromě pořadatele JS Likoli patří také manželům Litovovým.
17. Členské příspěvky ČJF – 12 návrhů na řešení člen.příspěvků posláno na jaře 27.3.2013
členům Rady po obl.konferencích. Je třeba směřovat federaci k tomu, aby měla vlastní
zdroje a byla samofinancovanou organizací. Předsedové se musí vyjádřit a projednat
možnost navýšit člen.poplatky. Ing.Šíma je toho názoru, že příjmy by měly jít hlavně ze
vzdělání (jezdci, trenér, cvičitel). MUDr.Procházková - oblast E: nejednotnost v názoru.
A.Pittner - oblast D: mají v usnesení z prosincové konference 2012, že navrhují zvýšení a
žádá, aby se o poplatcích jednalo do konce roku 2013. Konkrétní návrh oblasti D je
v zápisu z jednání oblastního výboru v září 2013.ing.Mayer - oblast C: proti zvyšování
poplatků. V.Drbal – oblast B: proti plošnému zvyšování poplatků, v rozpočtu ČJF je třeba
stanovit priority.
18. JUDr.Říhová informovala o jednání o koncepci vzdělávání rozhodčích. Nová koncepce
byla vytvářena ve spolupráci s manažery komisí jednotlivých disciplín.Info o stylových
rozhodčích: zkoušky povinné pro ty rozhodčí, kteří jsou uvedeni na seznamu a nedělali
zkoušku v minulé roce, pro ostatní rozhodčí ze seznamu účast dobrovolná. Ve dnech 25.27.10. při finále Styl Šampionátu ve Svinčicích proběhne školení stylových rozhodčích a
zkouška před komisí schválenou ČJF (Pecháček, Hagendorn, Schummer).
MUDr.Procházková – dotaz, kdo bude posílat informace a rozpis k těmto závodům a
zkouškám? JUDr.Říhová rozešle informace ke školení do konce září. Skoková komise
dohodne s pořadatelem. Za ČJF toto musí někdo koordinovat a řídit – upozorňuje
V.Drbal. Upozornění – u refreshingu styl.rozhodčích se stále posouvá termín.
19. Někteří členové Rady poukazují na dlouhé trvání utváření změn a nového vzděl.systému,
– JUDr.Říhová reaguje, že vzdělávání je jako komplex obsáhlé, napříč všemi disciplínami,
oblastmi a kategoriemi oprávnění. Úprava vzdělávání je vytvářena postupně ve spolupráci
se všemi manažery všech disciplín, aby byla zajištěna náležitá odbornost. Oblasti byly
několikrát vyzývány k větší spolupráci a jejich náměty jsou vítány. Jako stěžejní je
spatřována úzká kooperace mezi oblastmi, ústředím a jednotlivými komisemi disciplín.
Změny byly činěny systematicky - dle stupnice vzdělávání započato ZZVJ. Všechny
materiály k ZZVJ jsou zveřejněny na webu ČJF. Další změny se týkali změn u trenérů a
cvičitelů vyčleněním samostatného programu pro endurance. Dále byla zpracováno
školení a doškolování stavitelů parkurů a tratí v disciplíně skoky. Veškeré dokumenty jsou
na webu ČJF. V současné době předložila komise všestrannosti novou koncepci pro
stavitele tratí a parkurů v této disciplíně. Koncepce bude publikována po
odpřipomínkování a schválení. Dále se postupně pracuje na systému školení a
doškolování rozhodčích, kde je nutná větší differenciace dle disciplín. Návrh bude

předložen na říjnovém VV a prokonzultován s oblastmi do konce roku. Všechny již
schválené části vzdělávání jsou dostupné na webových stránkách ČJF včetně seznamu
školitelů. Po schválení zbývajících části - koncepce vzdělávání rozhodčích a stavitelů tratí
pro disciplínu všestrannost bude vše zpracováno do jednoho uceleného materiálu a tento
v bude předložen k 1.1.2014.
20. J.Trojanec - oblast G: dotaz odznak bronz.ke zkouškám stavitele. Je šance, aby odznak u
starších uchazečů byl něčím nahrazen? Ing.Šíma reaguje, že jako bývalá skok.komise
navrhli komplexní materiál, kde byla podmínkou absolvování parkuru do 120cm.
V nových je bronzový odznak, což je podstatně přísnější. Další připomínka: na základě
čeho se dva stavitelé parkuru z oblasti D dostali do II.třídy stavitelů, když nesplnili
podmínky. D.Denková informuje, že na vyžádání skokové komise. Komise kontaktovala
oblast, která její žádosti vyhověla. JUDr. Říhová reaguje, že v době utvoření nové
skokové komise byl materiál ještě ve stádiu připomínek a nová skoková komise navrhla
změny. Přičemž faktem je, že materiál předložený bývalou skokovou komisí byl
z hlediska požadavků na dosaženou vlastní výkonnost mnohem přísnější, neboť obsahoval
požadavek stupňující se výkonnosti pro všechny třídy. Bylo vyhověno připomínkám
ohledně přísnosti těchto podmínek a vlastní výkonnost byla ponechána pouze u vstupu do
systému, přičemž pro postup na stavitele II. a I. třídy byl tento požadavek vypuštěn.
21. ing.Studenec - oblast V: evidence vzdělávání – refreshing. Oblasti si neposílají vzájemně
protokoly o vzdělávání, takže sekretáři nemají informace, kdo kde prošel refreshingem.
Evidence o refreshingu by měla probíhat centrálně. GS projedná se sekretáři na pravidelné
schůzce.
22. Školení cvičitelů: Mgr.Sedláček upozorňuje na změnu terminologie MŠMT, cvičitel vs.
instruktor.Ti co mají akreditaci před datem změny terminologie na MŠMT, tak budou
vydávat osvědčení na kvalifikaci cvičitel, ti co mají nové akreditace budou vydávat
osvědčení na kvalifikaci instruktor. Do budoucna se již pojem cvičitel nebude používat.
JUDr.Říhová o tomto již jedná s MŠMT, aby nedocházelo v jezdectví k záměnám
kvalifikací a nedorozuměním.
23. Hobby – Mgr.Sedláček - oblast A: vznesl dotaz, jak se budou prokazovat členové – jezdci
hobby. Seznamy členů nevyhovují. GS a D.Denková informovaly o plánovaném
programu pro evidenci čl.základny a licencí, který toto usnadní, ten ale bude v provozu
nejdříve od roku 2015, po kompletní analýze a schválení dle postupů v rámci ČJF. Pro rok
2014 by se vydávaly kartičky, podobné jako je licence. Bude projednáno se sekretáři na
pravidelné schůzce.
24. Připomínky některých členů Rady (Ing.Šíma, V.Drbal) k osobě manažera skok.komise.
Jak byl vybrán Petr Švec? Dále Mgr.Sedláček učinil dotaz, proč byl vyškrtnut ze školitelů
rozhodčích. VV ČJF: k jmenování manažera není nutné vypsat výběrové řízení. JUDr.
Říhová reaguje, že seznamy školitelů rozhodčích se každoročně aktualizují. Postup je
takový, že konečnou podobu seznamu schvaluje VV, který dostane návrh od odborných
komisí za každou disciplínu a návrh aktualizace seznamu školitelů rozhodčích v disciplíně
skoky byl aktualizovanou ještě bývalou komisí.

25. Zápisy z jednání Rady: na základě připomínky MUDr.Procházkové přistoupila Rada na
režim schvalování zápisu formou emailové komunikace před zveřejněním znění zápisu.
Rada schválila:
-

zápis z jednání Rady 27.3.2013

-

definitivní rozpočet ČJF 2013

-

čerpání rozpočtu ČJF k 31.8.2013 (resp.oblastí k 31.7.2013)

-

vyplacení částky 50.000,- Kč z Fondu pomoci TJ Equiklub Krnov

-

definitivní rozpočet ČJF 2013

-

čerpání rozpočtu ČJF k 31.8.2013 (resp.oblastí k 31.7.2013)

Přílohy:

Zapsala: Lucie Spiwoková

