Zápis z 28. zasedání VV ČJF - dne 2. 10. 2013
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, ing. Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková,
ing. Milan Theimer
Hosté: ing. Renata Habásková, ing. Antonín Klauz, Gabriela Křístková, Josef Malinovský, Mgr. Jana
Perníčková, Petr Pejřil, Petr Švec, Antonín Terber, Andrea Videnková
Omluveni: Ivan Černoch, JUDr. Petr Toman
Skoky:
1. Manažer informoval o schválení rozpisu na Stylšampionát - Finále 26.-27.10.2013 - Svinčice.
V rámci finále proběhnou školení a zkoušky rozhodčích pro styl.soutěže. VV schválil komisi
pro zkoušky styl.rozhodčích: F.R.Hagendorn, p.Schummer, ing.Pecháček.
2. Manažer obdržel stížnosti na nedodržení pravidel Kolowrat junior cupu ze strany sboru
rozhodčích v Hořovicích – postup některých dvojic do finále 2013 bez kvalifikace. Prověřeno
a skutečně bylo umožněno startovat 5 dvojicím, které nebodovaly v základních kolech.
3. Manažer informoval o porušení pravidel - styl.soutěže v Nebanicích byly rozhodovány
rozhodčí, která není na seznamu styl.rozhodčích. Skoková komise vše projedná a
pravděpodobně postoupí dál.
4. VV projednal žádost oblasti K o dodatečné zařazení ing. Šímové do seznamu styl.rozhodčích,
kteří si mohou dodělat zkoušky ve Svinčicích při finále Stylšampionátu 2013. Zamítnuto.
Seznam se již na jaře doplňoval o několik rozhodčích, kteří neabsolvovali kurz, a i přesto jim
bude umožněno složit pouze zkoušky v roce 2013. Po doplnění jmen, která byla výjimečně
dodatečně zařazena do seznamu byl seznam uzavřen. Tato jména doporučila ještě původní
skoková komise a ing. Šímovou nenavrhovala.
5. Ing. Pecháček – informoval o plánované sponzorské podpoře reprezentace dětí, juniorů a
ml.jezdců, kdy cílem je výběr a příprava konkrétních jezdců pro ME 2014. Bude dále
projednáno i se skokovou komisí.
6. Schválen termín CSIO 2014 – Olomouc 12.-15. červen 2014. Žadatel splnil podmínky ČJF.

Všestrannost:
1. Manažer informoval o výsledcích ME J Jardy. Družstvo se umístilo na 10. místě z 18 družstev.
Jednotlivci si nevedli špatně v krosu, ale parkurem si pohoršili.
2. Manažer informoval o plánovaném výjezdu MS YH Lion D´Angers. Sekretariát obdržel žádost
o pozdní dopsání koně Lasing do přihlášky. Není možné podávat takové žádosti na FEI, FEI
neuznává žádné výjimky z termínů přihlášek a kvalifikací pro ME a MS.
3. Žlutá karta – komise navrhuje, aby se udělovala i rozhodčím – VV reaguje, jak a kdo bude
posuzovat kvality rozhodování!?
4. Manažer informoval o MČR Borová. Celé MČR bylo hodnoceno kladně. Pořadatel především
myslel na jezdce a v mnohém jim vyšel vstříc, např. ustájení zdarma.
5. J.Grodl se vzdal funkce vedoucího SCM – funkci vedoucího SCM bude nadále vykonávat
D.Diringerová.
6. Rozhodnutí o MČR 2014 – na jednání VV byl přítomen P.Pejřil, jako člen komise
všestrannosti za jezdce. Informoval o problémech s tratí, kdy pořadatel měl v roce 2013 zajistit
stroj na úpravu trati, což pořadatel nedodržel. Komise všestrannosti, protože pořadatel nesplnil
úpravu trati v roce 2013, vyšla vstříc jezdcům. VV ČJF podmíní úpravu trati v Humpolci
smluvně pod sankcí a ing. Klauz dojedná s pořadatelem posun termínu do září.
7. VV ČJF vzal na vědomí zprávu pořadatele ZP v Lošticích – jako reakci na stížnost. Dále vzal
na vědomí odpověď oblasti H, kam spadají závody pořádané v Lošticích.
8. Na žádost manažera komise předala D.Denková položkové čerpání disciplíny za rok 2013.
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9. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti 7. 9. 2013.

Drezura:
1. Manažerka vznesla dotaz ke vzdělávání. Přechod z běžného rozhodčího na národního a pak na
specialistu – DK by chtěla zařadit podmínku výkonnosti nebo držení výkonnostního odznaku.
Zapracuje Říhová do celkové koncepce, kterou bude předkládat VV.
2. Info o finále KMK Zduchovice. Letos vše proběhlo v pořádku, pořadatel vše dobře
zorganizoval. Poděkování B.Hassové za spolupráci. Účast J.L.Clarke byla hodnocena kladně.
Proběhlo školení jezdců, trenérů i rozhodčích. J.L.Clarke podala slovní hodnocení jezdcům
přímo při úlohách.
3. Hodnocení spolupráce s Monique Peutz – do SCM byli zařazeni všichni junioři a ml.jezdci,
kteří se účastní MZ. Bude pokračovat spolupráce jak s M.Peutz, tak také s B.Fischerem. Oba
přijedou na podzimní tréninkové cykly v SCM.
4. Manažerka informovala o možnosti společných výjezdů s pony jezdci. Halové CDI
v Nizozemí – leden 2014: M.Peutz nabídla možnost účasti českých jezdců s tréninkovou stáží
dva dny předem.
5. Ing.Theimer – vznesl dotaz k výběru do SCM – proč nemůžou být děti ve dvou SCM.
V takových případech bývá velmi často neúčast na jednom nebo druhém SCM a nakonec se
pak jezdec musí stejně rozhodnout pro jedno z SCM.
6. Na žádost manažerky komise předala D.Denková položkové čerpání disciplíny za rok 2013.
7. VV ČJF projednal zápis z drezurní komise 21. 9. 2013.
Pony:
1. Manažerka informovala o schůzi komise pony 28.9. 2013. VV ČJF projednal zápis z pony
komise 28.9.2013.
2. Pochvala pořadatele Borová – MČR. Zdarma ustájení, stravenky, program doprovodný.
3. MČR pony C - manažerka se táže, zda se pony kategorie nemůže přesunout jinam, jedná se
zejména o termín, aby se stihly kvalifikace- červenec je brzy. Bude vyřešeno posunem
termínu.
4. Manažerka žádá úpravu věkových kategorií. Mladší kategorie 10-13 a starší kategorie 13-16.
Ve 13 letech věku by byla volba na jezdci, zda bude v mladších nebo starších. Od 1. 4. bude
zahrnuto v pravidlech (pouze pro všestrannost!).
Vytrvalost:
1. Manažer informoval o průběhu sezóny a MS JY Tarbes a ME sen. Most 2013. Nespokojenost
s reprezentací. Komise bude jednat o rozpočtu a plánu na rok 2014.
2. D. Denková odeslala A.Terberovi svůj rozpočet MS JY Tarbes (emailem 15.7.2013), na který
manažer nereagoval. Manažer se domníval, že to je definitivní částka, která se bude z rozpočtu
čerpat, ale že není třeba reagovat.
3. VV ČJF projednal zprávu ved.ekipy na ME sen. Most.
4. Ing. Pecháček vyslovil poděkování za uspořádání ME v Mostě.
Spřežení:
1. Manažer informoval o ME A4 Iszak. Výsledek J. Nesvačila st. odpovídal tomu, že kvůli
zdravotnímu problému jednoho koně, byl nucen jet cele ME s rezervním koněm.
2. Komise proběhne příští týden. - po definitivním ukončení sezóny a bude se věnovat STP a
rozpočtu.
3. Plán školení národních stavitelů tratí. 26.-27. 11. Lektor: M.Zaleski - Kladruby. Pro aktivní
pozvané stavitele.
Voltiž:
1. Manažerka informovala o jednání komise 27. 9. 2013. VV ČJF projednal zápis z voltižní
komise 27.9.2013.
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2. Info o průběhu MČR v Chomutově. Pořadatel nebyl připravený. Nevyhovující zázemí, hala,
ustájení. Přístup veterináře byl nevhodný. Boxy úzké, neosvětlené Proběhly stížnosti a
problémy. Schůzka v sobotu svolána manažerkou s účastí ředitele závodů. Věcné ceny nulové
hodnoty. Manažerka nesouhlasí s vyplacením plné částky za technické zabezpečení.
3. Manažerka navrhuje, aby výsledky zpracovával jeden zpracovatel celou sezonu, protože
problémy nejsou v programu Gallop. Ten je naprogramován správě dle pravidel. Dne 18. 9.
proběhla schůzka s ACE Design a školení k programu Gallop.
4. Manažerka vznesla dotaz, že vedoucí trenér SCM nedostal rozpočet. Rozpočet je stejný
každoročně, dle dotace MŠMT. Čerpání a vše další je k dispozici u paní Suché. Dále
manažerka žádá navýšení rozpočtu SCM 2014 o 50.tis. SCM je financováno z dotace, která již
v roce 2013 byla krácena, tedy není možné přislíbit navýšení.
5. Licence lonžér – manažerka žádá úpravu dokumentu na webu ČJF. Bude projednáno
s Dr.Říhovovou.
6. Manažerka žádá drezurní manažerku o doporučení rozhodčích, kteří by chtěli rozhodovat
voltiž. Naváže se spolupráce mezi drezurou a voltiží.
7. Komise navrhla p. Konečnému odměnu (DPP) za spolupráci při úpravách výsledkového
programu ve výši 3000 Kč. Schváleno VV. Manažerka dodá požadované informace na
sekretariát ČJF, aby mohla být DPP s p. Konečným uzavřena.

Všechny disciplíny:
-

-

-

Smlouvy MČR a MZ 2014 – návrhy smluv budou rozeslány pořadatelům. Do 15. 12. je třeba
smlouvy podepsat. Pakliže se ČJF a pořadatel neshodnou na připomínkách a smlouva nebude
podepsána, bude postoupeno k dalšímu zájemci o MČR v pořadí.
Zpráva o hodnocení sezóny 2013 a plánu reprezentace 2014 – termín: do 15. 11. 2013 pro
potřeby žádosti o dotaci MŠMT program I - 2014. V kopii zasílejte D.Denkové pro potřeby
zpracování Výroční zprávy za rok 2013.
STP 2014 – termín odevzdáni do 30.11. Zatím odevzdala komise všestrannosti a voltiže.
Návrhy úprav pravidel do 30.11. U některých disciplín stále chybí kontaktní osoba.
GS upozorňuje, že neustále opakující se žádosti o vyjednání výjimek z kvalifikací MS a ME u
FEI jsou vždy ve všech případech vraceny z FEI jako zamítnuté s tím, že FEI striktně
neuděluje a nebude udělovat žádné výjimky z pravidel a kvalifikací. GS tedy žádá i manažery
disciplín, aby tímto způsobem informovali jezdce a majitele koní. Sekretariát nebude takové
žádosti na FEI odesílat, jelikož žádné nebylo nikdy vyhověno a bylo ze strany FEI jasně
sděleno, že také nebude vyhověno ani do budoucna.

Ostatní:
1. VV projednal zápis z 4.9.2013.
2. Podmínky pro získání kvalifikace rozhodčí v jezdectví – Dr.Říhová předložila souhrnný
materiál připravovaný ve spolupráci s komisemi disciplín. VV ČJF připomínkoval a následné
schválil s platností od 1. 1. 2014. Bude součástí komplexního vzdělávacího materiálu.
3. VV ČJF projednal návrh na školení stavitelů tratí ve všestrannosti.
4. VV ČJF schválil termín a komisi pro zkoušky cvičitelů: Brno Panská Lícha 30.11.-1. 12.
2013. komise: ing. Pecháček, ing. Metelka, ing. Šretr, J. Jindra.
5. Kurz rozhodčích pro skoky – žádost oblasti K. Dr. Říhová konzultovala celou věc telefonicky
s V. Čmolíkem. Kurz je možné vypsat až v roce 2014. Bude zahájen vstupním testem v lednu
2014.
6. VV ČJF schválil termín a komisi pro zkoušky cvičitelů - M. Lázně 10. 1. 2014. Komise: ing.
Pecháček, ing. Metelka, ing. Šíma, V. Čmolík.
7. Manuál pro užíván loga ČJF. VV ČJF schválil návrh Dr. Tomana. Grafický manuál vypracuje
V. Valenta. Bude vypracována česká i anglická verze loga.
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8. Výroční ceny ČJF 2014: J. Malinovský předložil návrh termínu a průběhu předávání výročních
cen. Došlo ke změně metodiky v určování vítěze. Schváleno VV ČJF. Schválen příspěvek
50.000,-Kč.
9. VV ČJF podal výklad pravidel k otázce přítomnosti veterináře na závodech pod hlavičkou
ČJF. Dle pravidel je nutná fyzická přítomnost veterináře po dobu konání závodů. Telefonický
kontakt na veterináře, který drží pohotovost mimo areál závodů není dostatečné zajištění
vet.služby.
10. VV ČJF povolil výjimku S. Bouškové – prominutí praktické části trenérských zkoušek - ze
zdravotních důvodů.
11. ČOV – vědeckometodická komise. Ing. Metelka byl jmenován kontaktní osobou za ČJF.
12. Porada předsedů svazů 6. 11.2013 – ing. Pecháček je v daném termínu na FEI GA. Za ČJF se
zúčastní Denková.
13. ČOV rozeslal na svazy informace k novému občanskému zákoníku – doplněno na web ČJF do
sekce Info pro subjekty, kde už jsou k nalezení další informace na toto téma.
14. VV ČJF projednal žádost oblasti H – T. Hrbáček může složit ZZVJ na podzim 2013 a licenci
obdrží v roce 2014, tedy v roce, kdy dosáhne 12 let věku..
15. Dr. Říhová informovala o jednání s firmou Equiservis, která dodá pro MČR v paradrezuře pro
8 nejlepších jezdců. Poukázky firmy Equiservis budou pokryty sponzorsky.
16. VV ČJF projednal zápis oblasti F – 18.9.2013 – schválil návrh na udělení čestných odznaků:
ing.Vondrouš, J.Kotyza.
17. VV ČJF projednal zápis oblasti V – 3.9.2013
18. VV ČJF projednal zápis oblasti K – 24.9.2013. VV ČJF vzal na vědomí sdělení OV pro VV.
Na Radě proběhly informace o tvorbě nového systému, jehož součástí je nový web ČJF. Jde o
rozsáhlé komplexní řešení databázových systémů. Dílčí část vejde do provozu v roce 2014.
19. VV ČJF projednal zápis oblasti D – 3.9.2013.
20. VV ČJF projednal zápis oblasti L – 2.9.2013.
21. VV ČJF vybral deset závodů MZ a MČR doporučených pro ČT v roce 2014.
22. J.Malinovský informoval o jednání v TV Sport 5. Nová sport.televize. od roku 2014
celoplošná. Návrh Sport 5: za poplatek by pro ČJF vysílali pořady, které neodvysílají jiné TV.
J. Malinovský navrhuje nabídnout Sport 5 pořad Jezdecký magazín. Souhlas VV. V roce 2014
se bude produkovat a vysílat od dubna do října. ČJF schválil příspěvek ČJF 2000,- Kč na
pořad.
23. WEG – ČT projevila zájem vysílat záznamy z WEG 2014. GS bude kontaktovat FEI, za
jakých podmínek poskytnou TV práva (termín do 31.10.). Mohli bychom případně i poslat
štáb z ČR.
24. Altech: manažeři budou osloveni, aby jmenovali jezdce, kteří usilují o kvalifikaci a účast na
WEG. Firma Altech projevila zájem o jejich podporu, ale musí se jednat o sportovce, u kterých
je účast reálná.
25. Bezpečnostní pravidla – bude projednáno na VV 11/2013.
26. Dne 20.9.2013 se uskutečnilo jednání Okresního soudu v Ostravě v kauze H.Š., tentokráte
v občanskoprávním sporu o náhradu škody. Jednání bylo odročeno na 29.11.2013 kdy bude
vyhlášeno rozhodnutí soudu.
27. Uzavřená smlouva a založen účet u J&T banky, na který byla složena jistina za CSIO. Zapsáno
do kalendáře FEI.
28. FEI vyfakturovala 15% pořadateli ME Most ze sponzorského příspěvku firmy Meydan, aby
ME mohlo nést oficiálně název Meydan Open European Championship.
29. Schválena služební cesta D.Denkové k Dr. Tomanovi, dle časových možností ve věci nového
občanského zákoníku.
30. Výroba překážky reklamní ČJF –schválena výroba 1 kusu. Pro neskokové disciplíny se nechá
vyhotovit stojan s logem ČJF k dekorování (2 ks).
31. Ing.Kunát nevyužívá služební telefon a před i během MS 2013 v Topolčiankách měl zvýšené
výdaje spojené s telefonem. ČJF proplatí příspěvek 1000,- Kč měsíčně ingKunátovi na mobil.
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Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
1/13

1/20

2/23

Úkol
Zodpovídá
Dopracovat návrh na školení doškolování rozhodčích – celý systém

Termín
Nový termín
8.8.2012

D.Říhová, ing,Metelka

30.11.2013

Spolupráce mezi ČJF a ČT4 sport projekt „Žijeme sportem“

18.3.2013

Ing.Theimer, J.Malinovský
Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními
údaji o refreshingu

12.6.2013

GS, ing.Metelka
3/25

Zpracovat kompletní defin. dokument – Vzdělávací systém ČJF

30.11.2013

Stav plnění
Úkol trvá

Průběžně
Souvisí se změnou
dtb.systému, 2014
Trvá

Dr.Říhová
2/26

Vypracování nového návrhu na použití log

4.9.2013

Splněno

Ing.Metelka, D.Denková
3/26

Návrh – žluté karta – konzultace se všemi manažery

30.10.2013

Trvá

Ing.Metelka
1/27

Zpracování návrhu smluv MZ a MČR 2014

2.10.2013

Splněno

D.Denková
2/27

Doplacení výher MČR-D

15.10.2013

Sekretariát
3/27

Úprava pravidel – věcné ceny

1.4.2014

Průběžně
Trvá
Trvá

Ing.Metelka
4/27

Návrh rozpočtu 2014

30.10.2013

Trvá

Manažeři, oblastní sekretáři
Úkoly z 28.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/27

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Defin.znění manuálu a grafického manuálu + zápis do ÚPV - logo

13.11.2013

GS
2/27

Zadání výroby překážky ČJF a stojanů

13.11.2013

D.Denková
3/27

Vysílací práva na WEG 2014 – žádost na FEI

13.11.2013

GS
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Stav plnění

Přílohy:
- zápis z voltižní komise 27.9.2013
- zápis z pony komise 28.9.2013
- zápis z komise všestrannosti 7.9.2013
- zápis z drezurní komise 21.9.2013
- zápis z oblasti D 3.9.2013
- zápis z oblasti F 18.9.2013
- zápis z oblasti K 24.9.2013
- zápis z oblasti L 2.9.2013
- zápis z oblasti V 3.9.2013
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