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Zápis ze 44. zasedání VV ČJF - 10.02. 2015  
 

Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Dana Denková, Nella Gottweisová, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, 

Ing. Milan Theimer 

 

Hosté: Ivan Černoch, Ing. Renata Habásková, Marek Holub, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát, 

Mgr. Jana Perníčková, Ing. Olga Plachá,  

 

Omluveni: M. Litovová, M. Ohnheiser, JUDr. Petr Toman, A. Videnková  

 

Skoky: 

1. Ing. O. Plachá, jako zástupce SK, informovala VV ČJF o školení a zkouškách stavitelů, které 

proběhne v Hořovicích (areál JS Opatrný Hořovice) ve dnech 13.-15.02. 2015. 

2. Ing. O. Plachá vznesla na VV ČJF dotaz ve věci návrhu finální podoby „Reprezentační 

smlouvy/Metodického pokynu“, který byl ke kontrole předán JUDr. P. Tomanovi. 

Komentovaný návrh ještě smlouvy nebyl VV doručen. SK musí návrh finální podoby 

dokumentu „Reprezentační smlouvy/Metodického pokynu“ projednat s JUDr. P. Tomanem. 

3. Ing. O. Plachá informovala VV ČJF o soustředění zájemců o reprezentaci pro rok 2015 

v kategoriích dětí, juniorů a mladých jezdců, které se uskuteční ve dnech 20.-22.02. 2015 

v Olomouci. 

4. Ing. O. Plachá, požádala VV ČJF o udělení výjimky ve vzdělávacím systému pro J. Holou 

(zvýšení kvalifikace stavitele II. třídy na stavitele I. třídy). Jedná se o možnost předčasného 

složení závěrečných zkoušek pro získání kvalifikace stavitele I. třídy (pí. J. Holé by však i po 

úspěšném složení zkoušek byla kvalifikace přiznána až po splnění všech podmínek k tomu 

potřebných – k tomuto dni chybí 7 parkurů ST**). Pokračování v sekci OSTATNÍ bod 8. 

5. VV ČJF neprojednal dopis K. Damborské ve věci STP MČR 2015, jelikož byl na Sekretariát 

ČJF doručen až 09.02. 2015. 

6. VV ČJF projednal zápis ze Skokové komise ze dne 27.01. 2015 

 

Pony:  

1. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, informovala VV ČJF o proběhnuvším Galavečeru 

pony, který se uskutečnilo dne 07.02. 2015 v Rýmařově, a na kterém proběhlo vyhodnocení 

sezony 2014. Současně také poděkovala organizátorovi (Stáj Kincl) za zcela bezchybnou 

organizaci.  

2. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, informovala VV ČJF o podání návrh na zahájení 

disciplinárního řízení vůči dvojici J. Táboříková – Riki 1. Bylo projednáno OV Jihočeské 

oblasti. K datu 10.02. 2015 nebyl na Sekretariát ČJF doručeno Rozhodnutí dle Disciplinárního 

řádu ČJF. 

3. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, informovala VV ČJF o stanovisku pony komise ve 

věci problematiky finálního uzavření žebříčku 2014. 

4. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, vznesla směrem k VV ČJF dotaz ve věci přihlášek 

zájemců o spolupráci s ČJF (měření pony). VV ČJF manažerce komise sdělil, že po ukončení 

termínu k zaslání přihlášek (15.02. 2015), budou Sekretariátem ČJF Komisi pony zaslány 

(16.02. 2015) kompletní podklady, zaslané zájemci o výše uvedenou spolupráci, k posouzení a 

vyjádření stanoviska komise.  

5. Manažerka pony komise, Mgr. J. Perníčková, informovala VV ČJF o stížnosti pí. Kumičíkové 

na finální zpracování výsledků Pony žebříčku 2014. 

6. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, poděkovala organizátorům Galavečera ČJF za zcela 

bezpochybnou organizaci. 

7. VV ČJF projednal zápis komise pony ze dne 12.01. 2015. 

 

 

  



 2 

Všestrannost: 

1. Manažer komise, Ing. A. Klauz, informoval VV ČJF o termínu Galavečeru všestrannosti, který 

proběhne dne 21.02. 2015 v Humpolce, na kterém současně proběhne vyhodnocení nejlepších 

jezdců disciplíny. 

2. Manažer komise, Ing. A. Klauz, informoval VV ČJF o schůzce zájemců o reprezentaci pro rok 

2015, která se uskuteční dne 28.02. 2015 v Kolesách. 

3. Manažer komise, Ing. A. Klauz, požaduje zveřejnění seznamu absolventů kurzů stavitelů 

parkurů a tratí, které se uskutečnilo dne 15.02. 2014. Současně žádá i o zveřejnění aktuálních 

seznamů rozhodčích, kteří mají splněny všechna potřebná školení a refreshing. 

4. Manažer komise, Ing. A. Klauz, poděkoval organizátorům Galavečera ČJF za zcela 

bezchybnou organizaci. 

 

Vytrvalost:  

 

1. Disciplína se neprojednávala z důvodu nepřítomnosti manažera. 

   

Drezura: 

1. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, informovala VV ČJF o sérii Jarních školení drezurních 

rozhodčích pro rok 2015, které jsou současně otevřena i zájemcům z řad jezdců, instruktorů či 

trenérů. 

2. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, informovala VV ČJF o potřebě změn v programu 

Gallop pro rok 2015. DK, jako svého zástupce k jednání se zástupcem firmy ACE Design, Ing. 

Vyroubalem, pověřila Ing. I. Schützovou. 

3. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, požádala VV ČJF o uhrazení nákladů na ubytování a 

cestovní náklady pro pí. H. Štěpánovou a MUDr. Kulichovou na mezinárodní fórum disciplíny 

„paradrezura“ a to z rozpočtu paradrezury. VV ČJF tuto žádost jednomyslně schválil. 

4. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, předložila VV ČJF podmínky Kvalifikace na MS 

mladých koní ve Verdenu 2015. 

5. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, poděkovala organizátorům Galavečera ČJF za zcela 

bezpochybnou organizaci. 

6. VV ČJF projednal zápis z drezurní komise ze dne 02.02. 2015 

 

Reining: 
1. Manažer komise, p. I. Černoch, informoval VV ČJF o tom, že komise neplánuje žádné národní 

úpravy pravidel pro rok 2015. 

2. Manažer komise, p. I. Černoch, informoval VV ČJF o zájmu p. Doležána na účasti FEI 

školení.  

3. Manažer komise, p. I. Černoch, informoval VV ČJF o přípravách reprezentačních výběrů a 

případném navázaní spolupráce se zahraničním trenérem. 

4. Manažer komise, p. I. Černoch, poděkoval organizátorům Galavečera ČJF za zcela 

bezpochybnou organizaci 

 

Spřežení: 

1. Manažer komise, Ing. J. Kunát, informoval VV ČJF o změně pravidel FEI a nové drezurní 

úloze č. 3. 

2. Manažer komise, Ing. J. Kunát, informoval VV ČJF, že po schválení daným OV, doporučuje 

jmenovat p. J. Pavla národním rozhodčím pro spřežení. 

3. Manažer komise, Ing. J. Kunát, informoval VV ČJF o uskutečnění FEI semináře, které se koná 

ve dnech 28.-29.03. 2015 v Němčicích u Kolína, a kterého se zúčastní Ing. J. Kunát, p. J. 

Trojanec a p. J. Pavel. Současně manažer komise žádá VV ČJF o schválení uhrazení vstupního 

poplatku na uvedené školení výše jmenovaným. VV ČJF tuto žádost jednomyslně schválil. 

4. Manažer komise, Ing. J. Kunát, požádal VV ČJF udělení kvalifikace stavitele tratí p. P. 

Vozábovi. VV ČJF tuto žádost jednomyslně schválil.  

5. Manažer komise, Ing. J. Kunát, poděkoval organizátorům Galavečera ČJF za zcela 

bezchybnou organizaci.  
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6. VV ČJF projednal zápis z Komise spřežení ze dne 26.01. 2015. 

 

Voltiž: 

1. Komise voltiže informovala VV ČJF prostřednictvím svého zápisu z února 2015, že osobou 

zodpovědnou za korespondenci, přihlášky, info aj. ve věci ME Aachen 2015 byla výše 

zmíněnou komisí určena J. Sklenaříková. 

2. Disciplína se dále neprojednávala z důvodu nepřítomnosti manažera. 

 

Ostatní: 

1. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil zápis ze 43. zasedání VV ČJF, které uskutečnilo dne 

13.01. 2015. 

2. VV ČJF opětovně sděluje, že veškeré podklady k projednání na zasedání VV ČJF musí být 

na Sekretariát ČJF dodány nejpozději do pátku týdne, který předchází zasedání VV ČJF. 

Veškeré materiály, které budou zaslány později, nebudou na nadcházejícím zasedání VV 

ČJF projednány.  

3. VV ČJF sděluje, že po ukončení termínu k zaslání přihlášek (15.02. 2015) zájemců o spolupráci 

s ČJF ve věci měření pony pro sportovní účely, budou Sekretariátem ČJF Komisi pony zaslány 

(16.02. 2015) kompletní podklady, zaslané zájemci o výše uvedenou spolupráci, k posouzení a 

vyjádření stanoviska komise.  

4. Ing. J. Pecháček informoval VV ČJF o dopisu, který byl zaslán Honorárním konsulátem České 

republiky v Bavorsku (GER), ve kterém honorární konzul p. H.-P. Schmidt projevil zájem o 

vzájemné výměně zkušeností z jezdeckého sportu. VV ČJF pověřil GS domluvením termínu    

schůzky na 03/2015. 

5. Ing. J. Pecháček informoval VV ČJF o podaných žádostech žadatelů o přidělení dotace 

z dotačního Programu IV MŠMT. 

6. Ing. J. Metelka informoval VV ČJF, ze disciplína „drezura“ má na webových stránkách ČJF 

zveřejněny kompletní drezurní úlohy platné pro rok 2015. 

7. VV ČJF schválil status Seriálu závodů Zlaté podkovy 2015. 

8. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil rozpisy Styl šampionátu pony 2015, Pony liga 2015 – 

13. ročník, Benjamin cup pony ve všestrannosti 2015. 

9. JUDr. K. Říhová VV ČJF předložila aktuální a platný seznam rozhodčích oprávněných 

rozhodovat stylové soutěže na styl jezdce v parkuru (k 10.02. 2015). Seznam bude vyvěšen na 

webových stránkách ČJF v sekci vzdělávání – rozhodčí. 

10. Ing. M. Theimer vyzval p. i. Černocha, manažera disciplíny reining, aby byly dodávány zápisy ze 

zasedání komise reiningu VV ČJF. 

11. VV ČJF projednal žádost pí. J. Holé, podanou prostřednictvím SK, ve věci udělení výjimky ve 

vzdělávacím systému (zvýšení kvalifikace stavitele II. třídy na stavitele I. třídy). VV ČJF tuto 

žádost schvaluje, ale pouze pod podmínkou, že pí. J. Holé by však i po úspěšném složení zkoušek 

byla kvalifikace přiznána až po splnění všech podmínek k tomu potřebných – k tomuto dni chybí 7 

parkurů ST**). 

12. VV ČJF projednal žádost Ing. R. Šalka na nutnost přítomnosti veterinárního lékaře v areálu 

závodů po celou dobu jejich konání. VV ČJF pověřil GS o prověření stélé přítomnosti vet. lékaře 

na NZ u příslušných orgánů. 

13. VV ČJF byl obeznámen s dopisem Ing. J. Hejhala (Jezdecká stáj PRZECHWOZD) ve věci žádosti 

o zahájení přístupových jednání s nově vznikajícím spolkem o postupném přijmutí sportů 

minikoní jako disciplíny ČJF. 

14. VV ČJF projednal dopis ve věci zamítnutí pořádání ZZVJ, zaslaný pí. L. Šestákovou. VV ČJF 

sděluje, že dopis byl postoupen k projednání na OV Středočeské oblasti, pod kterou daný subjekt 

(JK Harfa) spadá. 

15. VV ČJF projednal žádost sekretáře Severomoravské oblasti, Ing. J. Měrkové, ve věci otevření 

kurzu stavitelů tratí v disciplíně „endurance“. VV ČJF tuto žádost jednomyslně schválil. 

16. VV ČJF projednal žádost Severomoravské oblasti na schválení uspořádání refreshingu  rozhodčích  

– všeobecná pravidla a parkurová pravidla, pod vedením Ing. R. Šalka, které se uskuteční dne 

14.03. 2015. VV ČJF tuto žádost jednomyslně schválil. 
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17. VV ČJF schválil školitele na Školení (refreshing pro stávající stewardy) a zkoušky pro národní 

stewardy pořádané Severomoravskou oblastí (školení bude probíhat v termínu 28.02. - 01.03. 

2015 v areálu JK Baník Ostrava; refresh pro stávající stewardy se uskuteční dne 28.02. 2015 

tamtéž; přihlášky je třeba zaslat na emailovou adresu bauer@jezdectvi.info a to do 20.02. 2015) a 

to ve složení Ing. R. Šalek, B. Rejnek, Ing. J. Metelka.  

18. VV ČJF byl seznámen s informacemi ve věci studijního programu pro zájemce z řad vrcholového 

a středního managementu institucí a subjektů působících v oblasti sportu a jeho financování, 

pořádaným CEVRO INSTITUTu. Informace uveřejněny na webu ČJF. 

19. VV ČJF projednal žádost pí. D. Lüftnerové ve věci uznání PTT 1, PTT 2 a PTT 3 jako 

ekvivalentní splnění podmínek pro udělení kvalifikace „Instruktor jezdectví“. VV ČJF tuto žádost 

schválil. 

20. VV ČJF projednal žádost Jihočeské oblasti ve věci jmenování Ing. H. Civišové národním 

rozhodčím pro disciplínu „drezura“. VV ČJF jednomyslně souhlasí. 

21. VV ČJF projednal žádost Středočeské oblasti ve věci výjimky v počtu uchazečů o zkoušky 

stavitele parkuru I. třídy (Hořovice 13.-15.02. 2015) a to z důvodů velké obtížnosti naplnění 

minimálního počtu uchazečů o zkoušky (viz. Dokument vzdělávání ČJF) v návaznosti na obtížnost 

splnění potřebných podmínek k získání kvalifikace stavitele parkuru I. třídy. VV ČJF tuto žádost 

jednomyslně schválil. 

22. VV ČJF projednal žádost o proplacení vstupních poplatků pro účastníky školení FEI level 1 

stavitelů parkurů v Šamoríně, který zaslal p. J. Kopiš.  VV ČJF sděluje, že neschválil úhradu 

vstupních poplatků pro účastníky výše uvedeného školení, neboť v zápisu SK ze dne 04.11. 2014 

(bod 4.) je uveden seznam účastníků s dovětkem, že si náklady za účast na školení  hradí účastníci 

sami.  

23. VV ČJF projednal dotaz sekretářky Středočeské oblasti, pí. E. Kuškové ze dne 30.01. 2015, 

adresovaný prezidentovi ČJF, Ing. J. Pecháčkovi a GS ČJF, sl. N. Gottweisové. 

24. VV ČJF projednal dopis p. P. Švece. Odpověď za VV ČJF vypracovala JUDr. K. Říhová, zástupce 

VV ČJF ve věci vzdělávání, a dopis bude zaslán p. P. Švecovi. 

25. VV ČJF projednal emailový dopis pí. R. Pacasové ve věci zrušení povolení používání „Bitless 

Bridle“ na skokových soutěžích pořádaných ČJF. Nepovolení použití výše uvedeného uždění 

plyne z důvodů bezpečnosti pro všechny účastníky závodů.  

26. VV ČJF jednomyslně schválil žádost sekretáře Karlovarské oblasti, p. V. Čmolíka na jmenování 

zkušební komise kurzu „Instruktor jezdectví“ (zkoušky se uskuteční ve dnech 12.-13.12. 2015 

v JA Mariánské Lázně s.r.o., JK Mariánské Lázně). VV ČJF jmenuje zkušební komisi ve složení 

hl. komisař Ing. J. Pecháček; komisaři Ing. J. Metelka, Ing. J. Šíma a p. V. Čmolík.  

27. VV ČJF projednal možnost navýšení poplatků FEI v přepočtu na CZK návaznosti na uvolnění 

CHF vůči Euru a velkému posunu v kurzu dané měny. Cena za FEI pas je dle sazebníku FEI 175 

CHF, cena ze sazebníku ČJF za FEI pas je 4 000 Kč. V přepočtu CHF na českou měnu je nyní 

rozdíl na stávající cenu ze sazebníku ČJF cca 700 – 800 Kč na 1 ks FEI pasu v závislosti na vývoji 

kurzu. Návrh na zvýšení poplatků FEI v CZK bude předloženo Radě ČJF k projednání. 

28. JUDr. K. Říhová informovala VV ČJF o doručení učebních textů FRA NF Gallops 1-4. 

29. Ing. J. Pecháček informoval VV ČJF o proběhnuvším jednání v sídle ČT ve věci vyjednání lepších 

vysílacích časů, kterého se zúčastnili Ing. Ponikelský, ředitel ČT4, Ing. J. Pecháček a J. 

Malinovský. 

30. VV ČJF projednal návrh Jednacího a volebního řádu Konference ČJF, který byl vypracován JUDr. 

P. Tomanem. VV ČJF tento návrh postoupil ke schválení na zasedání Rady ČJF. 

31. Pí D. Denková informovala VV ČJF o nabídce na provedení komplexního auditu účetnictví ČJF, 

dle požadavku KRK ČJF viz zápis z jednání VV ČJF dne 22.12.2014 bod 10 v sekci OSTATNÍ, 

kdy by výše nákladů na pořízení takového auditu byla Kč 30.000,00 bez DPH. VV ČJF provedení 

komplexního auditu jednomyslně schválil.  

32. Pí. D. Denková informovala VV ČJF o speciálním semináři, věnujícímu se dani z přidané hodnoty 

z pohledu neziskové organizace a možnosti účasti účetního ČJF, p. Pexy, na výše uvedeném 

semináři. VV ČJF tuto nabídku na možnost účasti účetního ČJF, p. Pexy, jednomyslně schválil a 

současně jednomyslně schválil i uhrazení poplatku za tento kurz ve výši Kč 1.000 bez DPH. 

33. Pí. D. Denková informovala VV ČJF o předání kompletních podkladů ke kontrole dotačního 

Programu IV MŠMT členům KRK ČJF. 

mailto:bauer@jezdectvi.info
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34. Pí. D. Denková informovala VV ČJF o konání hlavního líčení v trestním řízení kauzy H.Š.,které 

bylo nařízeno na 2.3.2015 ve 12:15 u Okresního soudu v Ostravě. 

35. D.Denková sděluji všem manažerům, že čerpání Projektů ČOV se bude provádět výhradně přes 

„žádanky“ a vždy až po skončení akce hrazené z tohoto projektu. Formulář žádanky bude 

manažerům zaslán do 15.2.2015. Nedílnou součástí žádanky bude daňový doklad, seznam 

účastníků a popis uspořádané akce včetně hodnocení. Manažerům byl způsob administrace čerpání 

vysvětlen a všichni přítomní byli s procesem obeznámeni. Nepřítomným manažerům bude 

dodatečně vysvětleno (voltiž, vytrvalost). 

36. Online přihlašovací systém….povinnost používání od 1.2.2015, bylo schváleno po emailech mezi 

zasedáními VV ČJF. 

37. D.Denková sděluji, že DPP v oblasti B jsou v rozporu s usnesením Rady ČJF a postoupila věc 

k posouzení a případnému řešení KRK ČJF. 

38. D.Denková informovala VV ČJF o zveřejnění kontrolního závěru NKÚ, který byl zveřejněn na 

webových stránkách Nejvyššího kontrolního úřadu ČR dne 2.2.2015. Kontrola NKÚ byla 

provedena v České jezdecké federaci v loňském roce. Vzhledem k tomu, že v textu podrobné 

informace z kontrolní akce č. 14/04 pod tabulkou č. 2 (strana 10 a další) není ČJF nikde uvedena, 

plyne, že žádné dotační pravidlo či zákon ze strany ČJF nebyl porušen. Celé znění kontrolního 

závěru lze nalézt na odkazu http://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=7452. 

39. P. M. Holub, člen KRK, informoval VV ČJF, že při kontrole inventarizace majetku oblastí byl 

zjištěn problém ve VčO a to ve věci plastiky koně a neúspěšných pokusů zástupců VčO o její 

převzetí z nynějšího místa uložení do správy OV VčO ČJF, potažmo ČJF. 

40. P. M. Holub, člen KRK, informoval VV ČJF o trvalé nečinnosti pí. Mgr. Krupičkové a avizované 

2 měsíční absenci p. Cupáka (oba výše jmenovaní jsou členy KRK). 

41. VV ČJF sděluje, že na základě dodaných termínů jednotlivými oblastními sekretariáty, se jako 

zástupci VV ČJF zúčastní oblastní konference: Konference Středočeské oblasti (14.02. 2015) Ing. 

J. Pecháček, Ing. M. Theimer, pí. D. Denková; Konference Jihočeské oblasti (20.02. 2015) JUDr. 

K. Říhová; Konference Severomoravské oblasti (03.03. 2015) Ing. M. Theimer; Konference 

Severočeské oblasti (07.03. 2015) Ing. J. Metelka a JUDr. K. Říhová;  Konference Jihomoravské 

oblasti (13.03. 2015) Ing. J. Pecháček a Ing. M. Theimer; Konference Karlovarské oblasti (27.02. 

2015) JUDr. K. Říhová; Konference oblasti Vysočina (21.03. 2015) Ing. J. Metelka; Konference 

Oblasti Praha (25.03. 2015) Ing. J. Pecháček a pí. D. Denková; Konference Zlínské oblasti (28.03. 

2015) Ing. J. Metelka a Ing. M. Theimer; Konference Východočeské oblasti (28.03. 2015) Ing. J. 

Pecháček a pí. D. Denková.  

42. VV ČJF projednal zápis z Oblasti Praha ze dne 14.01. 2015. 

43. VV ČJF projednal zápis ze Středočeské oblasti ze dne 08.01. 2015. K bodu 12/ - Ing. J. Metelka 

sděluje, že tento termín je zcela nereálný v rámci komplexnosti celého dokumentu a v návaznosti 

na všechny disciplíny. 

44. VV ČJF projednal zápis z Jihočeské oblasti ze dne 14.01. 2015. K bodu 3. – VV ČJF návrh na 

jmenování sl. H. Civišové národním rozhodčím v disciplíně „drezura“ jednomyslně schvaluje. 

K bodu 6. – VV ČJF žádá zápis z disciplinárního řízení dle Disciplinárního řádu ČJF. Ke 

Sdělením a žádostem pro VV ČJF – VV ČJF sděluje, že všechna sdělení a odpovědi jsou uvedeny 

v zápisu ze 43. zasedání VV ČJF ze dne 13.01. 2015. 

45. VV ČJF projednal zápis ze Severočeské oblasti ze dne 07.01. 2015. 

46. VV ČJF projednal zápis z Východočeské oblasti ze dne 06.01. 2015. 

47. VV ČJF projednal zápis ze Zlínské oblasti ze dne 26.01. 2015. 

48. VV ČJF projednal zápis z Oblasti Vysočina ze dne 13.01. 2015. 

49. VV ČJF projednal zápis z Královéhradecké oblasti ze dne 11.12. 2014. K bodu č. 7 – VV ČJF 

požaduje dodání jmenného seznamu těch, kteří lístky obdrželi jako věcný dar (nejlépe 

vyhodnocení jezdci KhO) či je zakoupili (již požadavek ze strany KRK z předchozího zasedání 

VV ČJF).  

50. Příští jednání VV ČJF se uskuteční 11.03. 2015. 

51. Zasedání  Rady ČJF se uskuteční 01.04. 2015. 
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Úkoly z předchozích zasedání: 

 

Číslo 

úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

2/23 

Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními 

údaji o refreshingu 
30.04. 2015 Souvisí se změnou 

dtb.systému, 2014 
Ing.Metelka + sekretáři jednotlivých oblastí  

1/28 
Defin.znění manuálu a grafického manuálu + zápis do ÚPV - logo 28.02. 2015 Částečně splněno 

Trvá Sekretariát  

 1/34 
Koncepce vzdělávání stylových rozhodčích 15.02. 2015 

Trvá 
Vzdělávací komise  

2/34 
Kontakt- FRA NF vzdělávací systém  30.04. 2015 Částečně splněno 

– plněno průběžně Vzdělávací komise  

1/35 
Návrh – úprava cen do soutěží / bod 14 31.03. 2015 

Trvá 
Ing. Metelka  

 

 

 

Číslo 

úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

2/39 
Uzavření smluv na MČR pro rok 2015 28.02.2015 

Trvá 
D. Denková, Ing. Theimer  

 

Úkoly ze 40.zasedání VV ČJF: 

 

Číslo 

úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

1/40 
Revize platných pravidel s důrazem na národní úpravy 31.03. 2015 

Trvá 
Manažeři disciplín (voltiž)  

 

 Přílohy: 

 

- zápis z oblasti C – 14.01. 2015 

- zápis z oblasti A – 14.01. 2015 

- zápis z oblasti R – 15.01. 2015 

- zápis z oblasti V – 13.01. 2015 

- zápis z oblasti F – 06.01. 2015 

- zápis z oblasti L – 26.01. 2015 

- zápis z oblasti B – 08.01. 2015 

- zápis z oblasti E – 07.01. 2015 

- zápis z drezurní komise – 02.02. 2015 

- zápis z komise spřežení – 26.01 2015 

- zápis z komise pony – 12.01. 2015 

- zápis ze skokové komise – 27.01. 2015 

- aktuální seznam stylových rozhodčích 


