Zápis ze 46. zasedání VV ČJF - 08.04. 2015
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Nella Gottweisová, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Ing. Milan
Theimer
Hosté: Ing. Renata Habásková, Marek Holub, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát, M. Litovová,
Martin Ohnheiser, Mgr. Jana Perníčková, JUDr. Petr Toman, Andrea Videnková
Omluveni: Ivan Černoch
Skoky:
1. Manažer komise, p. M. Ohnheiser, vznesl dotaz na JUDr. P. Tomana ve věci nedořešeného
návrhu reprezentační smlouvy. Vyjádření k tomuto návrhu reprezentační smlouvy nebylo
dosud vypracováno.
2. Manažer komise, p. M. Ohnheiser, informoval VV ČJF o plánovaných zahraničních výjezdech
členů reprezentace.
3. Manažer komise, p. M. Ohnheiser, informoval VV ČJF o zaslání kompletního návrhu
funkcionářů na MČR. TD bude doplněn na základě telefonické domluvy s pořadatelem MČR.
4. VV ČJF schválil návrh Styl Šampionátu, který SK následně projedná s jednotlivými OV ČJF.
5. Manažer komise, p. M. Ohnheiser, požaduje kompletní výpis evidence majetku, který by měla
mít v držení SK.
6. VV ČJF projednal zápis SK z 10.03. 2015
7. Ing. Pecháček upozornil manažera SK, že Z. Zelinková není držitelem oprávnění instruktora
jezdectví nebo trenéra.
Pony:
1. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, informovala VV ČJF o konečné podobě seznamu
oprávněných osob k měření pony pro sportovní účely, které Komise pony vybrala. Těmito
osobami jsou: Ing. Jiří Holík, Bc. Roman Klos, MVDr. Vít Holý, Michaela Kodadová, Karel
Růžička ml., Ing. Veronika Prokešová.
2. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, informovala VV ČJF o oprávněných veterinářích,
řešící problematiku MZ v ČR a českých účastníků na zahraničních závodech v souvislosti
s protesty „na KVH“. Těmito veterináři jsou pouze MVDr. P. Přikryl a MVDr. Z. Žert (oba
oficiální FEI veterináři).
3. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, informovala VV ČJF o zaslání kompletního návrhu
funkcionářů na MČR.
4. VV ČJF projednal a schválil zápis komise pony ze 04.03. 2015.
Všestrannost:
1. Manažer komise, Ing. A. Klauz, informoval VV ČJF o účasti českých jezdců na MZ v polské
Jaroszowce.
2. Manažer komise, Ing. A. Klauz, informoval VV ČJF o změnách v několika FEI drezurních
úlohách pro všestrannost. VV ČJF sděluje, že je již v řešení.
3. Manažer komise, Ing. A. Klauz, informoval VV ČJF o zaslání kompletního návrhu
funkcionářů na MČR.
Vytrvalost:
1. Manažerka komise, M. Litovová, informovala VV ČJF o proběhnuvším refereshingu
rozhodčích a zahájení kurzu stavitelů tratí, které proběhlo dne 27.03. 2015 v Hoštce.
2. Manažerka komise, M. Litovová, informovala VV ČJF o novém chovatelském seriálu
disciplíny vytrvalost a to „Chovatelský seriál mladých koní ve vytrvalostním ježdění 2015“ a
současně předložila VV ČJF Obecné zásady tohoto seriálu, včetně podmínek účasti a pravidel.
VV ČJF tento seriál, včetně dodaných materiálů jednomyslně schválil.
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3. Manažerka komise, M. Litovová, informovala VV ČJF o pracovní skupině, připravující
mezinárodní projekt ERASMUS+ a žádá VV ČJF o podporu. VV ČJF jednomyslně tomuto
projektu vyjádřil podporu.
4. Manažerka komise, M. Litovová, informovala VV ČJF o zaslání kompletního návrhu
funkcionářů na MČR.
5. VV ČJF projednal a schválil zápis z komise vytrvalosti (28.-30.03. 2015) a současně projednal
všechny přílohy, k tomuto zápisu náležející.
Drezura:
1. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, informovala VV ČJF o školení rozhodčích
paradrezury, které proběhne ve dnech 10.-12.04. 2015 v Masečíně; školitelem bude Ulf
Wilken (SWE).
2. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, informovala VV ČJF o zaslání odpřipomínkovaných
pravidel paradrezury ze strany DK.
3. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, informovala VV ČJF o proběhnuvších jarních školení
rozhodčích.
4. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, informovala VV ČJF o zaslání kompletního návrhu
funkcionářů na MČR. DK dodá funkcionáře pro MČR – paradrezura.
5. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, žádá VV ČJF o schválení dodatku k pravidlům ČDP,
který obsahuje klíč, podle kterého bude rozdělena finanční podpora ČJF pro děti a juniory. Viz
příloha. Na Šampionátu ČR ve Zduchovicích budou pro kategorii děti a juniorů základní ceny
navýšené o finanční příspěvek ČJF ve výši 20.000 Kč. VV ČJF tento dodatek jednomyslně
schvaluje.
6. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, žádá VV ČJF o schválení uhrazení poplatku IDOC pro
členy z ČR z centrálního rozpočtu ČJF. VV ČJF tuto žádost jednomyslně schválil.
7. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, poděkovala p. J. Malinovskému za uspořádání JF
v Lysé nad Labem.
8. VV ČJF projednal a schválil zápis z drezurní komise z 02.04. 2015 a to včetně přílohy,
k tomuto zápisu náležejících.
Reining:
1. Disciplína se neprobírala z důvodu nepřítomnosti manažera disciplíny.
2. Ing. J. Metelka informoval VV ČJF, že manažer komise, p. I. Černoch, zaslal kompletní
návrhu funkcionářů na MČR.
Spřežení:
1. Manažer komise, Ing. J. Kunát, informoval VV ČJF o proběhnuvším FEI semináři a
mezinárodní vozatajské konference, které proběhli ve dnech 27.-29.03. 2015 v Němčicích u
Kolína, a kterého se zúčastnila početná skupina zahraničních zájemců.
2. Manažer komise, Ing. J. Kunát, informoval VV ČJF o proběhnuvším soustředění dvou- a
čtyřspřeží, které se konalo ve dnech 28.-29.03. 2015 v Němčicích u Kolína, pod vedením T.
Timmermana
3. Manažer komise, Ing. J. Kunát, informoval VV ČJF o vypracování a zaslání odpovědi komise
spřežení, která toto stanovisko zaslala Středočeskému OV na základě jejich žádosti
v návaznosti na dopis p. Tiché.
4. Manažer komise, Ing. J. Kunát, poděkoval p. J. Malinovskému za uspořádání JF v Lysé nad
Labem; současně poděkoval GS za její pomoc při řešení problémů souvisejících s novým
přihlašovacím systémem FEI pro disciplínu spřežení.
5. Manažer komise, Ing. J. Kunát, informoval VV ČJF o zaslání kompletního návrhu funkcionářů
na MČR.
6. VV ČJF projednal a schválil zápis komise spřežení z 16.03. 2015
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Voltiž:
1. Manažerka komise, p. A. Videnková, informovala VV ČJF o účasti českých reprezentantů na
MZ v Qataru a Itálii.
2. Manažerka komise, p. A. Videnková, informovala VV ČJF o zaslání kompletního návrhu
funkcionářů na MČR.
3. Manažerka komise, p. A. Videnková, se dotázala na možnost oslovení NF evropských států
v otázce vzájemné spolupráce v disciplíně paravoltiž. Tato problematika bude dále řešena GS a
zástupcem komise voltiž (sl. J. Sklenaříkovou).
4. Manažerka komise, p. A. Videnková, informovala VV ČJF, že reklamní banner ČJF (2 ks) je
od MČR v roce 2014 uskladněn v Albertovci a bude předán pořadateli MČR ve voltiži 2015
TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm, který si zajistí jejich převoz dle smlouvy.
5. VV ČJF projednal a schválil zápis komise voltiže z měsíce března roku 2015.
Ostatní:
1. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil zápis ze 45. zasedání VV ČJF, které uskutečnilo dne
11.03. 2015.
2. VV ČJF projednal a schválil žádost komise spřežení na udělení čestného odznaku ČJF pro pí. J.
Zimmerman z Rakouska za úzkou spolupráci s komisí spřežení a za podporu a propagaci ČJF
v oblasti mezinárodních vztahů.
3. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil zaslané návrhy jednotlivých odborných komisí disciplín
na funkcionáře MČR (mimo paradrezury, které nebyly dodány – bude dodáno v co nejkratším
možném termínu).
4. VV ČJF projednal a schválil žádost Ing. Marešové o možnosti absolvování praktické části
závěrečných zkoušek v jiném akreditovaném středisku (VV ČJF byl doporučen kurz, pořádaný v
Hradišťku), než vykonávala kurz instruktora jezdectví. Pro možnost uvolnění z praktické části
(„skoky“) zkoušek instruktorů jezdectví ze zdravotních důvodů byla žadatelka požádána o
předložení lékařské zprávy.
5. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil návrh, zaslaný po konzultaci s JUDr. Říhovou a
generální sekretářkou Ing. P. Vyroubalem (ACE Design), a to na zpracování evidence doškolování
funkcionářů v Centrální databázi ČJF. Současně VV ČJF jednomyslně schválil návrh finanční
náhrady ve výši Kč 900,00 bez DPH za provedení této změny v Centrální databázi ČJF. Bude
vytvořena jednotná forma zápisu této evidence doškolování a zaslána oblastním sekretářům.
6. VV ČJF projednal dopis Ing. T. Látalové z ESC Olomouc (průběžné zasílání deleganeček všech
oficiálů, které deleguje ČJF na CSI3*-W Olomouc). VV ČJF sděluje, že toto rozhodnutí bude již
plně v kompetenci nového VV ČJF.
7. VV ČJF projednal žádost SK Stáj Afrodita ve věci poskytnutí příspěvku na pořádání akce „FEI
Course 2015“, pořádané SK Stáj Afrodita. VV ČJF sděluje, že uvedenou žádost je třeba doplnit o
nutné specifikace.
8. VV ČJF projednal žádost pořadatele MA 0259 (CSI1*, CSI2*-W, CSICh-A,CSIJ-A, CSIY,
CSIYH) o úpravě smlouvy o technickém a organizačním zajištění mezinárodních závodů. VV ČJF
sděluje, že se touto žádostí nebude v tuto chvíli zabývat, jelikož ze strany pořadatele není potvrzen
termín pořádaných závodů.
9. VV ČJF projednal a jednomyslně zamítl žádost KHO (jmenování p. A. Pejose lektorem pro
školení stavitelů parkurů), který byl zaslán SK (též přihlédl k vyjádření SK v zápisu z 10.03.
2015), a to z důvodů nesplnění Metodického pokynu č. 2/2015 k určování osob, které mohou
doškolovat a školit stavitele parkurů a tratí (školiteli mohou být pouze stavitelé I. třídy nebo
stavitelé s mezinárodní kvalifikací).
10. VV ČJF projednal dopis z ČOV ve věci zřízení sportovní lékařské komise či zřízení funkce
svazového lékaře. VV ČJF sděluje, že tato problematika bude již plně v kompetenci nového VV
ČJF.
11. VV ČJF per rollam schválil úpravu Disciplinárního řádu ČJF. Tato úprava bude předložena Radě
ČJF.
12. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil zvýšení kvalifikace p. J. Pavla na národní rozhodčí
v disciplíně spřežení.
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13. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil žádost MVDr. I. Kružíkové (uznání zdravovědy jako
povinné složky pravidelného refereshingu rozhodčích, na základě platného pracovního poměru ve
zdravotnictví – KHS JmK).
14. Ing. J. Pecháček informoval VV ČJF o celostátní poradě předsedů národních sportovních svazů,
která se bude konat dne 15.04. 2015. Této porady se za ČJF zúčastní GS.
15. Ing. J. Pecháček informoval VV ČJF o problematice účetní závěrky 2014 (stále neuzavřeno
z důvodů nedodání všech dokladů ze strany některých oblastí).
16. VV ČJF jednomyslně per rollam dne 01.04. 2015 schválil výjimku pro pořadatele ZZVJ – P
v Herouticích, které se konaly dne 02.04. 2015 (možnost menšího počtu uchazečů, nežli 6 a to
z důvodů nenadálého odhlášení již přihlášených účastníků krátce před konáním zkoušek).
17. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil žádost sekretáře Karlovarské oblasti, p. V. Čmolíka na
schválení otevření kurzu „Rozhodčí“ pro disciplíny S a D . VV ČJF jmenuje lektory tohoto kurzu
shodné s lektory kurzu instruktorů.
18. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil návrh dokumentu JUDr. K. Říhové „Vzdělávání
stylových rozhodčích ve vzdělávacím projektu Styl Šampionát 2015).
19. VV ČJF projednal a schválil návrh testů z teoretických znalostí při zkouškách ZZVJ – A, který
předložila JUDr. K. Říhová.
20. Ing. J. Metelka informoval VV ČJF o schválení rozpisu Oblastního mistrovství ve skákání –
Oblast Vysočina (dne 02.04. 2015) a Chovatelského seriálu mladých koní ve vytrvalostním
ježdění 2015 (dne 08.04. 2015).
21. Manažeři odborných komisí požadují inventarizaci majetku, který mají mít ve správě a držení. VV
ČJF sděluje, že toto vypracuje a manažerům zašle účetní ČJF, p. Pexa.
22. Konference 2015:
VV ČJF projednal a ze své pozice navrhuje na kandidáty funkcí či členů komisí na Konferenci
ČJF 2015 tyto kandidáty:
Konferenci ČJF povede prezident ČJF, Ing. J. Pecháček; osobou, pověřenou vedením voleb a
problematikou Stanov ČJF je JUDr. P. Toman
Návrhová komise – Ing. M. Kvapilová, Mgr. L. Sekaninová, Ing. Z. Studenec
Mandátová a volební komise – Ing. Z. Balaštík, Dr. Č. Šrubař, A. Suchánek
Disciplinární komise – JUDr. P. Toman, Ing. M. Theimer, JUDr. M. Tichá
Kontrolní a revizní komise – L. Šedá, JUDr. K. Divišová
Skrutátoři – I. Hůlková, M. Sehnalová, Ing. M. Veselý, Ing. Vl. Pospíšilová
23. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil pořízení upomínkového předmětu pro již nepokračující
předsedy OV (Mgr. J. Sedláček – Oblast Praha, p. J. Trojanec – Jihomoravská oblast, Ing. L.
Gotthardová – Východočeská oblast) a již znovu nekandidujícího prezidenta ČJF, Ing. J. Pecháčka
a Ing. J. Metelku, jako člena VV ČJF. Tyto upomínkové předměty budou předány na Konferenci
ČJF.
24. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil podpis dohod:
- „Dohoda o poskytnutí příspěvku na realizaci televizního přenosu“ mezi ČJF a ESC Olomouc
ve výši Kč 64.200,00;
- „Licenční smlouva o vytvoření audiovizuálního díla na objednávku“ mezi ČJF a Equinet s.r.o.
a to ve výši Kč 2.000,00 za každé jednotlivé dílo.
25. VV ČJF projednal nabídku na vysílací práva z ME Aachen 2015 ve výši EUR 5.000. VV ČJF
odsouhlasil, že rozhodnutí v této věci bude již plně v kompetenci nového VV ČJF.
26. VV ČJF projednal zápis ze Západočeské oblasti ze dne 03.03. 2015.
27. VV ČJF projednal zápis ze Středočeské oblasti ze dne 18.03. 2015. K bodu 8/ zápisu VV ČJF
sděluje, že žádný oficiální podnět nebyl ze strany OV ke KRK nebo DiK podán. K bodu 20/
zápisu VV ČJF sděluje, že členům Rady ČJF byl předložen návrh rozpočtu ČJF pro rok 2015,
vypracován pí. D. Denkovou.
28. VV ČJF projednal zápis z Jihomoravské oblasti ze dne 23.03. 2015.
29. VV ČJF projednal zápis z Jihočeské oblasti ze dne 25.03. 2015.
30. VV ČJF projednal zápis ze Zlínské oblasti ze dne 02.03. 2015.
31. VV ČJF projednal zápis a usnesení z volební konference Východočeské oblasti ze dne 28.03. 2015
32. VV ČJF projednal zápis a usnesení z volební konference Jihomoravské oblasti ze dne 13.03. 2015.
33. VV ČJF projednal zápis a usnesení z konference Královéhradecké oblasti ze dne 20.03. 2015
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34. VV ČJF projednal zápis a usnesení z volební konference Severočeské oblasti ze dne 07.03. 2015.
35. VV ČJF projednal zápis a usnesení z volební konference Zlínské oblasti ze dne 28.03. 2015.
Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
2/23

Úkol
Termín
Zodpovídá
Nový termín
Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními
30.04. 2015
údaji o refreshingu
Ing.Metelka + sekretáři jednotlivých oblastí

1/28

Defin.znění manuálu a grafického manuálu + zápis do ÚPV - logo
Sekretariát
Koncepce vzdělávání stylových rozhodčích

1/34

2/34

?

30.06. 2015

Vzdělávací komise
Kontakt- FRA NF vzdělávací systém

?

Vzdělávací komise

Přílohy:
-

zápis z oblasti D – 03.03. 2015
zápis z oblasti B – 18.03. 2015
zápis z oblasti G – 23.03. 2015
zápis z oblasti C – 25.03. 2015
zápis z oblasti L – 02.03. 2015
zápis z drezurní komise – 02.04. 2015
zápis z komise spřežení – 16.03 2015
zápis z komise vytrvalosti – 28.-30.03. 2015
zápis ze skokové komise – 10.03. 2015
zápis z komise pony – 04.03. 2015
zápis z komise voltiže – 03/2015
zápis z volební konference oblasti F – 28.03. 2015
usnesení volební konference oblasti F – 28.03. 2015
zápis z volební konference oblasti G – 13.03. 2015
usnesení volební konference oblasti G – 13.03. 2015
zápis z konference oblasti R – 20.03. 2015
usnesení konference oblasti R – 20.03. 2015
zápis z volební konference oblasti E – 07.03. 2015
usnesení volební konference oblasti E – 07.03. 2015
zápis z volební konference oblasti L – 28.03. 2015
usnesení volební konference oblasti L – 28.03. 2015
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Stav plnění
Souvisí se změnou
dtb.systému, 2014
Částečně splněno
Trvá
Splněno
Částečně splněno
– plněno průběžně

