Zápis z 23. zasedání VV ČJF - dne 7.5.2013
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková,
ing.Milan Theimer
Hosté: ing. Jiří Kunát, , Mgr.Jana Perníčková, Petr Švec, JUDr.Petr Toman, Andrea Videnková
Omluveni: Gabriela Křístková
Spřežení:
1. Manažer informoval o jednání o budoucnosti DAP se zástupci federací, které jsou součástí
DAP, během závodů CAI Fabyansebestien. VV pověřil ing.Kunáta jednáním za ČJF. Česká
republika chce být nadále součástí DAP, protože se jedná o neoficiální ME-2. Ing.Kunát bude
o dalších jednáních informovat VV.
2. Manažer žádá, aby v případě jmenování národním rozhodčích pro spřežení bylo vyžadováno
doporučení komise. Obecně je vyžadováno až pro úroveň specializovaný rozhodčí. To je
v kompetenci Dr.Říhové, která bude s manažerem o tomto jednat.
3. Manažer informoval o nejbližším jednání komise a dalším soustředění s H.P.Reuschlinem.
4. VV ČJF projednal zápis z komise spřežení 26.3.2013.
Všestrannost:
1. Manažer všestrannosti není momentálně ze zdravotních důvodů schopen vést komisi. V funkci
manažera ho dočasně zastoupí D.Dirignerová. Schváleno VV ČJF.
2. Komise kooptovala člena z řad jezdců – P.Pejřila. Schváleno VV ČJF.
3. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti – 17.4.2013.
Voltiž:
1. Manažerka předložila ve stanoveném termínu návrh na složení voltižní komise. VV ČJF
schválil návrh manažerky. Komise bude pracovat v tomto složení: A.Videnková, M.Guznar
Růžičková, Mgr.Svobodová, Mgr.Sklenaříková, Dr.Cinerová.
2. Manažerka předložila návrh podmínek pro získání kval.rozhodčího ve voltiži.
3. Manažerka informovala o úspěšném výjezdu reprezentace na CVI Ermelo. ČR zaznamenala
2.místo D.Balaštíka a 3.místo juniorské skupiny. Zároveň ale informovala o velkých
problémech s počítáním výsledků na straně pořadatele, kdy docházelo k chybám, záměnám
jezdců apod.
4. Manažerka požádala manažery ostatních disciplín, zda by byli nápomocní v propagaci voltiže i
na dalších závodech, kdy jsou připraveni přijet udělat voltižní ukázku prakticky kamkoliv
v ČR. D.Denková nabídla manažerce spolupráci s významným pořadatelem skokových závodů
a přislíbila předat kontakty.
5. V STP došlo k překlepu v kategorii juniorů A. Správné věkové rozmezí je 12-18let. Bude
opraveno na webu ČJF. Schváleno VV ČJF.
6. Manažerka žádá o příspěvek na FEI kurz stewardů (Budapest 29.5.-1.6.) pro J.Sklenaříkovou.
Bude proplacen vstupní poplatek z prostředků ČJF. Schváleno VV ČJF.
7. Manažerka vznesla dotaz, zda je možné nechat koně před výjezdem reprezentace vyšetřit
veterinářem a zhodnotit celkovou kondici koní, tak aby nedocházelo k potížím při přejímkách.
Ing.Theimer doporučuje postup komise všestrannosti, která alespoň u těch nejvýznamnějších
výjezdů nechává všechny koně před odjezdem vyšetřit.
Pony:
1. Manažerka informovala o jednání pony komise 28.4.2013, ale nebyl opět odevzdán zápis
2. Nejbližší plán výjezdů: CDIP Horka /ved. družstva p.Pavlisová/. CSIOP Lamprechtshausen
účast jezdkyně Tůmové.
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3. T.Markusková splnila kvalifikaci FEI pro ME pony 2013 v drezuře. Splnila jí na závodech
CDIP Radzionkow.
4. Pony komise projednala podmínky pro výjezdy reprezentace, tak aby se zahraničních závodů
neúčastnili jezdci bez potřebné výkonnosti. Podmínky jsou definované a měly by začít platit
od 1.7.2013.
5. Manažerka informovala o jezdcích, kteří plánují účast na domácích mezinárodních závodech a
to CDIP Brno a CCIP Brno 2013.
6. Komise obdržela stížnost p.Balouškové na drez.závody 7.4. v Herouticích. Komise stížnost
projednala a dospěla k závěru, že stížnost spadá do kompetence oblasti.
Drezura:
1. VV ČJF projednal zápis z 24.4.2013
2. VV ČJF schválil proplacení letenky Monique Peutz-Vegter (trenérka NED). Ve dnech 12.13.7. proběhne v rámci závodů v Hradištku soustředění nejen pro rozhodčí, ale i jezdce,
cvičitele a trenéry. 14.7. pak proběhne soustředění pro mladé koně.
3. Komise předložila výklad FEI, týkající se barev bezp.přileb při závodech CDI. Viz.příloha.
4. Ing.Metelka vrátil k přepracování rozpis na MČR-D 2013.
5. GS informovala, že S.Fialová se školení, na které ji byl schválen vstupní poplatek na minulém
jednání VV ČJF nezúčastní. Je vypsán jako refreshing a nebo pouze přednáška, ale nepočítá se
pro další postup na mezinárodní seznam rozhodčích FEI.
6. Paradrezura plánuje soustředění s C.Milkinsem. V rozpočtu ČJF je pro paradrezuru vyčleněno
40.000,- Kč, je možné soustředění financovat této položky rozpočtu.
Reining:
1. Byl osloven P.Kouba, pro tvorbu info webu o reiningu, ve spolupráci s I.Černochem.

Skoky:
1. Manažer předložil návrh na složení skokové komise. Schváleno VV ČJF. Komise bude
pracovat v následujícím složení: P.Švec, M.Ohnheiser, R.Smékal, R.Drahota, Jiří Pecháček,
J.Chýle.
2. Manažer předložil VV změnu STP 2013 v kategoriích senioři-jednotlivci, mladí jezdci a
družstva děti a junioři. Schváleno VV ČJF. Změna bude zveřejněna na webu ČJF a oznámena
pořadatelům MČR.
3. Manažer navrhl možnou spolupráci při MČR sen. se stavitelem E.Petrovičem. Požádal VV
ČJF, zda by bylo možné z rozpočtu skokové komise uhradit odměnu staviteli, pořadatel by
zajistil ubytování a stravování. Komise by navrhla asistenty, aby si mohli rozšířit praxi, kteří
by práci odvedli bez nároku na odměnu, zajištěno by bylo pouze ubytování. Schváleno VV
ČJF.
4. Bývalá skoková komise vrátila notebook a tiskárnu, kterou měli v užívání. Předáno P.Švecovi.
5. Plánky parkurů pro stylové soutěže, které slouží jako vzorové pro stavu stylových soutěží
v roce 2013 budou rozšířeny/změněny pro rok 2014.
6. Manažer navrhl zřídit skupinu, která by měla na starost kontrolu dodržování pravidel a
rozhodnutí ČJF. Zpracuje P.Švec.
7. VV ČJF jmenoval na žádost oblasti a doporučení komise ing.Šretra specializovaným
rozhodčím pro skoky.
8. VV ČJF projednal žádost oblasti o jmenování P.Bielikové národní rozhodčí pro skoky.
P.Bielikové chybí kompletní praxe, bude jmenována, až bude doplněno do povinného počtu
závodů.
9. Manažer byl pověřen VV ČJF, aby přepracoval resp.upravil systém zařazování stavitelů do
tříd. Označování kvalifikace třídami zůstane zachováno, tak jak bylo rozhodnuto a jak platí od
1.4.2013, proběhne úprava způsobu a podmínek zařazení do jednotlivých tříd. VV ČJF
zároveň jmenoval J.Mentlíkovou a R.Hladíka staviteli II.třídy na návrh oblasti. Schváleno
manažerem.
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Ostatní:
1. VV ČJF projednal zápis z jednání 10.4.2013.
2. ing.Metelka upozorňuje na chyby ve schválených rozpisech, nejčastěji v kumulaci funkcí.
3. Seznamy rozhodčích by měly být doplněny o informaci o posledním refreshingu daného
rozhodčího. Seznam zveřejněný na webu je generován z centrální databáze ČJF, kdy musí buď
dojít k přeprogramování tak, aby se dal přidat záznam o refreshingu (který nyní sekretáři u
dané osoby vpisují do poznámky). A nebo spravovat seznam rozhodčích ručně, což není
reálné. Bude dál řešeno – zodpovídá sekretariát ČJF.
4. Pracovní skupina pro vývoj nového webu se sešla 2x. Je vypracovaná koncepce, kdy dojde
celkové změně i na úrovni databází ČJF. Časový harmonogram je cca rok postupného
spouštění.
5. VV ČJF projednal usnesení z Konference oblasti C – 22.4.2013
6. VV ČJF projednal s Dr.Tomanem správný postup při stanovení nové oblasti na Konferenci
ČJF v Humpolci.
7. Dr.Říhová informovala o jednání na MŠMT ohledně kvalifikací cvičitel. Cílem ČJF je stanovit
terminologii kvalifikací tak, aby nedocházelo k záměně kurzů cvičitelů, které jsou schváleny
ČJF s dalšími kurzy, které mají nedostačující podmínky, pro udělení licence cvičitele ČJF. Od.
1.5.2013 je terminologií MŠMT pro tuto rekvalifikaci „instruktor jezdectví“. Subjekty
pořádající tyto rekvalifikační kurzy by tuto oficiální terminilogii mely vzít na vědomí a
dodržovat ji.
8. VV ČJF jmenoval termín a komisi ke zkouškám cvičitelů v Lanškrounu (datum 14.6.2013.
Komise: ing.Theimer, Z.Beneš, Mgr.Sedláček, ing.Pecháček).
9. VV ČJF projednal podrobný písemný návrh, který zpracovala D.Denková, na aktualizaci
pravidel /od 1.4.2014/ v bodech, které mluví o bezpečnosti (přilba, vesta, třmeny). Vypracuje
ing.Metelka.
10. ing.Metelka předložil výklad pravidel - na dotaz oblastí o zdravotnické službě během ZZVJ:
ZZVJ nepodléhají všeobecným pravidlům čl.109 N.úprava. V průběhu ZZVJ musí být
přítomen jakýkoliv lékař nebo zdravotník s vlastním zdravotním vybavením pro výkon své
funkce.
11. Tabulka rozdělení prostředků z programu IV musela být změněna a znovu schválena VV ČJF.
Předložila D.Denková. Původní tabulka byla schválena ještě před obdržením podepsaného
rozhodnutí MŠMT, v jehož příloze byl seznam správně podaných dotací. MŠMT vyřadilo
žádosti celkem pěti oddílů. Z tohoto důvodu muselo být i přerozděleno původní rozdělení
prostředků.
12. Na základě dotazů od pořadatelů, bude definováno v pravidlech 2014 právo hlavního
rozhodčího vykázat ze závodů koně nebo dvojici, která ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních
účastníků. Jelikož jde o bezpečnost jezdců a koní, rozhodl VV ČJF, že může být toto právo
využito již v sezóně 2013, ačkoliv to není zakotveno v PJS.
13. VV ČJF projednal zápis z oblasti F – 4.4.2013.
14. VV ČJF projednal zápis z oblasti L - 2.4.2013. bod.1) Mgr.Zemanová a Dr.Lexa mohou na
podzim 2013 absolvovat zkoušky stylových rozhodčích a budou doplněni do seznamu
stylových rozhodčích.
15. VV ČJF projednal zápis z oblasti H – 18.3.2013.
16. VV ČJF projednal zápis z oblasti D – 24.4.2013.
17. VV ČJF projednal zápis z oblasti K – 13.4.2013. Výklad a odpovědi k dotazům a
připomínkám, které vzešly z jednání OV KV vůči VV ČJF zašle GS.
18. VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 16.4.2013. Bod 4) opakování praktické zkoušky –
zamítnuto.
19. D.Denková informovala o průběhu VH ČSTV 27.4.2013. Změna názvu ČSTV na ČUS. I
v roce 2013 budou odvádět svazy, které dostaly vyšší dotace 1% do fondu solidarity. Nicméně
rozhodnutí o programu V, kterého se to týká, zatím nemají svazy k dispozici.
20. ing.Pecháček informoval o zasedání Pléna ČOV 11.4.2013.
21. ing.Pecháček informoval o VH ASCHK – 24.4.2013.
22. VV ČJF provedl přípravu na Konferenci ČJF a připravil návrh usnesení.
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23. ČJF obdržela k projednání a případnému podpisu „Memorandum o vzájemné spolupráci při
realizaci a podpoře přípravy, výstavby, financování a provozu Olympijského sportovního
centra v Nymburku“.
Česká jezdecká federace jako sportovní svaz, který nakládá s prostředky z příspěvků svých
členů se nemůže ztotožnit zejména s čl.VII tohoto memoranda (závazek společného
financování). Navíc jezdecký sport má velice specifické požadavky z hlediska vybavení a
zázemí sportoviště, s čímž by projekt revitalizace centra v Nymburku musel počítat, tak aby
Olympijské středisko bylo pro ČJF vůbec jakkoliv využitelné. VV ČJF proto rozhodl na svém
jednání, že Česká jezdecká federace se k memorandu nepřipojí.
24. VV ČJF schválil služební cestu ing.Theimera do Brna (CCI, CCIP) a do Borové (MČR)
z důvodu kontroly příprav.
25. Dr.Říhová zasílala na oblasti žádost o dodání návrhů na seznamy komisařů ZZVJ. Žádáme
oblasti, které tak neučinily, aby návrhy zaslaly do 31.5.2013, jinak se má za to, že oblasti
nechtějí učinit žádné změny.
26. D.Denková odevzdala na sekretariát (účetní paní Suché) k založení originály daňového
přiznání a výroční zprávy.
27. D.Denková předložila VV ČJF návrh rozpočtu 2013 – stav po rozhodnutí MŠMT o dotačních
titulech I a II. Stále ale neznáme rozhodnutí MŠMT o programu V – Organizace sportu.
Schváleno VV ČJF. Dále odeslala všem manažerům výňatek pro každou disciplínu, taktéž stav
po rozhodnutí MŠMT o titulech I a II.
28. VV ČJF projednal připomínky pořadatele ke smlouvě o technickém zabezpečení CDI Brno
2013. Pořadatel žádá o výjimku z článku o zajištění sanitního vozu. VV ČJF neschválil
výjimku ve smlouvě.
29. GS informovala o možnostech nových tarifů O2. Dle informací obch.zástupce pro ČJF není
možné změnit tarify dříve než na podzim 2013, z důvodu smlouvy. Dále již neposkytuje
zvýhodněné tzv.“dotované“ telefony.
30. Příští jednání VV ČJF se uskuteční 12.6.2013.

Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
1/13

1/19

1/20

Úkol
Zodpovídá
Dopracovat návrh na doškolování rozhodčích - praxe

Termín
Nový termín
8.8.2012

D.Říhová, ing,Metelka

7.5.2013

Iniciovat jednání s MŠMT o rekvalifikaci cvičitel

20.2.2013

GS – převedeno na Dr.Říhovou

12.6.2013

Spolupráce mezi ČJF a ČT4 sport projekt „Žijeme sportem“

18.3.2013

Stav plnění
Úkol trvá

Splněno

Průběžně

Ing.Theimer, J.Malinovský
2/20

1/21

1/22

2/22

Spolupráce mezi ČJF a časopisem Svět koní

18.3.2013

GS
Oslovení SVK NF a FEI – ohledně vysílacích práv na sportovní
přenosy

10.4.2013

GS

31.5.2013

Zadání výroby propagačních materiálů s novým logem ČJF

10.4.2013

Sekretariát ĆJF

31.5.2013

Předání zkontrolované a konečné verze metodického dopisu
„Stavba parkurů“ do tisku
Ing. Metelka
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10.4.2013
12.6.2013

Splněno

Úkol trvá

Úkol trvá

Úkol trvá

Úkoly z 23.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/23

2/23

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Přepracování kritérií pro zařazení stavitelů do tříd

12.6.2013

P.Švec
Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními
údaji o refreshingu
GS, ing.Metelka

12.6.2013

Přílohy:
-

Zápis z komise spřežení – 26.3.
Zápis z komise všestrannosti – 17.4.
Zápis z drezurní komise -24.4.
Zápis z OV oblasti B – 16.4.
Zápis z OV oblasti D – 24.4.
Zápis z OV oblasti F – 4.4.
Zápis z OV oblasti H – 18.3.
Zápis z OV oblasti K – 13.4.
Zápis z OV oblasti L – 2.4.
Výklad FEI k barvě přilby – drezura
Výklad LPK (bod 10 a bod 12 tohoto zápisu)
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Stav plnění

