Zápis ze 7. zasedání VV ČJF, o.s. dne 7.12. 2011
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ivan Černoch, Dana Denková, Václav Drbal, ing.Nora Hořická, ing.Antonín Klauz, ing.Jiří
Kunát, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, Mgr.Jana Perníčková, JUDr.Kateřina Říhová,
Lucie Spiwoková, Antonín Terber, ing.Milan Theimer, MUDr.Helena Žižková
Omluveni: JUDr.Petr Toman
Skoky
1) Manažer informoval o průběhu jednání skokové komise – 28.11.2011
2) VV ČJF projednal zápis z jednání komise – 28.11.2011
3) STP 2012 zůstanou ve stejném znění jako STP 2011, jelikož přechod na označení T***** nekoresponduje s tím, v jaké formě odevzdaly oblasti kalendáře, stejně tak toto
označení nelze nastavit v software kalendáře a výsledkového programu. Případné nové
označení obtížnosti (s návazností na plánovanou kategorizaci jezdců) bude
vypracováno v průběhu roku 2012.
4) Manažer informoval o širším reprezentačním kádru na rok 2012, s tím, že maximální
pozornost bude věnována přípravě na ME-dJY Ebreichsdorf, případně bude kvůli
tomuto výjezdu posílen rozpočet komise na výjezdy mládeže, oproti seniorům.
5) Skoková komise uspořádá začátkem roku 2012 seminář stavitelů parkurů. Hlavním
tématem bude striktní dodržování technických parametrů, kdy se parkury napříč
republikou velmi liší úrovní.
6) Soutěže na styl, stylový šampionát, školení stylových rozhodčích – Dr.Říhová
informovala o školení stylových rozhodčích, které proběhne v lednu v Ansbachu,
kapacita je 15 míst pro rozhodčí ČJF (na náklady účastníků – 20EUR poplatek za
kurz, možnost ubytování cca 50EUR za noc). Navazovat budou 2 školení v jarních
měsících ve Svinčicích (kapacita 30 účastníků). GS požádá o spolupráci Bavorský
jezdecký svaz. VV ČJF obdržel materiál „Stylový šampionát“, částečně převzatý
z německého systému. Jednalo by se o seriál soutěží na styl. Manažer poukázal na
fakt, že pravidla ČJF znají stylové soutěže, pouze jsou minimálně vypisované. O
dalším postupu v případě stylových soutěží, které skoková i pony komise podporují, se
bude jednat.
7) A.Opatrnému bude proplaceno startovné za 1 koně na CSI-W Budapešť, kde se
kvalifikoval do GP.
8) GS informovala o jednání se zástupci Jihočeské univerzity o účasti L.Kozáka na
akademickém MS v Cáchách 2012. Podrobné informace a rozpis zatím nejsou
dostupné, ale podle podmínek by případně ČJF na účast L.Kozáka přispěla. Náklady
by mohly být nižší, protože odpadá transport koní, soutěže se pojedou pravděpodobně
na půjčených koních.
Všestrannost
1) Manažer informoval o jednání komise všestrannosti – 6.12.2011
2) Ing.Paleček dodá za komisi pravidla /resp.změny/ pro rok 2012, na základě změny
pravidel získaných z webu FEI. Pravděpodobně se nebude jednat o žádné výrazné
změny, neboť FEI během roku 2012 provede kompletní revizi pravidel a od r.2013
dojde k významným změnám v celých pravidlech všestrannosti.
3) Manažer pozval všechny přítomné na Galavečer všestrannosti a spřežení – Humpolec
25.2.2012.

4) Komise schválila dodatečné proplacení startovného P.Veselovskému (CCI3*
Pardubice, CCI3* Minsk).
5) VV ČJF schválil udělení licence na ACE Gallop komisi všestrannosti bez poplatku.
Komise bude používat pouze výstupy: seznamy jezdců a informace o nich, případně
seznamy koní. Program bude nainstalován na počítači p.Šedé a nebude používán na
komerční zpracování výsledků.
6) GS si vyžádá detailní informace o neoficiálním ME týmů konaném v Irsku 2011. Další
mistrovství se bude konat v Rakousku v roce 2013 a ze strany českých jezdců je
zájem.
Pony
1) Manažerka informovala v návaznosti na Dr.Říhovou o zapojení pony sportu do
stylového šampionátu a stylových soutěží. Seminář v Ansbachu je organizován v úzké
spolupráci s ing.Mestenhauserem. Manažerka doplnila informace Dr.Říhové (tlumočit
seminář bude paní Schimak – hrazeno z rozpočtu na celý projekt stylových soutěží a
seriálu mistrovství – pokryto sponzorsky)
2) Komise schválila příspěvek na pořádání 2 skokových soustředění. Trojanovice (5000,Kč) a Mělník (5000,- Kč)
3) Manažerka pozvala přítomné na galavečer pony, který se koná 11.2.2011 v Pacově.
Drezura
1) Manažerka informovala o jednání drezurní komise – 5.12.2011
2) Manažerka informovala o semináři s P.Hollerem, které mělo výbornou úroveň a velmi
dobrý ohlas. Bylo zaměřené na mládež (d,J,Y). Další seminář proběhne v březnu 2012.
3) E.Jančářová odevzdala za komisi tabulku výpočtu fin.příspěvků na výjezdy 2011, dle
bodového systému drez.komise. Jezdci si dané částky vyfakturují na ČJF.
4) Manažerka informuje o nezbytnosti tlačit na vzdělávání drezurních rozhodčích,
protože i rozhodčí, kteří rozhodují úlohy vysoké obtížnosti zanedbávají své průběžné
vzdělávání.
5) ČDP 2012 nebude pořádat TJ Žižka Praha. Pro rok 2012 bude finále ČDP přiděleno do
Hradištka a TJ Equus Kinsky bude také pořadatelem celého seriálu ČDP 2012. Do
konce prosince je nutné, aby TJ Equus Kinsky předložil pravidla ČDP pro rok 2012 ke
schválení.
6) V rámci ČDP proběhne seriál pro J a Y, jeho vítěz obdrží týdenní tréninkovou stáž
v Německu.
7) Donau Bohemia Trophy – seriál závodů vypisuje AUT NF a také v jurisdikci AUT NF
je schválení pravidel celého seriálu. V ČR se koná 1 kolo v Brně (Panská Lícha) a toto
kolo jsou tedy běžné drezurní závody, které schvaluje oblast (včetně rozpisu).
8) Manažerka informovala o přípravě kvalifikací na MS-YH Verden 2012. V souvislosti
s MS-YH se GS pokusí navázat spolupráci s Bavorským jezdeckým svazem, a
projedná možnost účasti českých jezdců na kvalif.závodech v Německu nebo účasti
německého specializovaného drezurního rozhodčího na závodech v ČR (popřípadě i
na soustředění v Hradištku na jaře 2012). Zajistí GS.
Reining
1) Manažer informoval o kalendáři závodů reiningu 2012.
2) Komise pracuje na nových podmínkách výkonnostních odznaků. Budou předány ke
schválení ing.Metelkovi.

3) Manažer odevzdá JUDr.Říhové do 31.12.2011 nové otázky pro ZZVJ-R.
4) FEI vydala výrazně změněná pravidla na rok 2012, manažer tedy žádá o delší čas na
překlad, než je stanoven (do 5.1.2012). Pravidla reiningu budou odevzdána do
29.2.2012.
5) Manažer informoval o výběru reprezentačního kádru pro rok 2012 v kategorii JY.
Komise plánuje soustředění reprezentace – mládeže v roce 2012.
6) Od roku 2012 obnoví komise vyhlašování Šampióna roku.
7) Manažer informoval o vzdělávání – disciplína má 6 nových uchazečů o kvalifikaci
rozhodčího na nár.úrovni.
Voltiž
1) Manažerka informovala o vyhlášení Českého voltižního poháru 2011, které proběhlo
v Holešově – 3.12.2011.
2) FEI vydala podobně jako u reiningu zasádně pozměněná pravidla voltiže 2012, tedy za
komisi voltiže budou odevzdána později než 5.1.2012, jelikož se musí udělat
kompletní překlad.
3) VV ČJF schválil účast 2 zástupců na FEI kurz ve Warendorfu (D.Blažek fórum +
seminář – 10.-12.2.2012) a D.Bijlsma (seminář 11.-12.2.2012). ČJF hradí oběma
účastníkům vstupní poplatek.
4) Manažerka odevzdala podmínky vzdělávání ve voltiži JUDr.Říhové.
Vytrvalost
1) Manažer informoval o výjezdu na MS Abu Dhabi, část výpravy je již na místě. Část je
na cestě. Manažer žádá převod všech zbylých financí na dopravu koní na MS Abu
Dhabi (tedy i převod z položek na soustředění, web…atd.) – schváleno VV ČJF.
2) Manažer zašle na ČJF návrh smlouvy se sponzorem reprezentace vytrvalosti – firmou
Casco.
Spřežení
1) Manažer informoval o jednání komise spřežení – 23.11.2011
2) Komise spřežení jednala o novém oblečení pro reprezentanty s firmou Dance and
Jump.
3) Bude nově zpracováno hodnocení Poháru spřežení pro rok 2012. Termín do
29.2.2012.
4) Byla potvrzena spolupráce s trenérem H.P.Reuschlinem v sezóně 2012.
5) Nové otázky pro testy ZZVJ-A odevzdá manažer do 31.12.2011 JUDr.Říhové.

UZÁVĚRKA ZMĚN PRAVIDEL PRO ROK 2012 JE PRO VŠECHNY DISCIPLÍNY
V TERMÍNU DO 5.1.2012. KOMPLETNÍ SCHVÁLENÉ ZNĚNÍ VSTOUPÍ
V PLATNOST K 1.4.2012. (s výjimkou voltiže a reiningu – posun termínu na 29.2.2012 –
viz.zápis výše)

Ostatní:
1) VV ČJF projednal zápis z posledního zasedání 23.11.2011
2) VV ČJF projednal žádost P.Švece o výjimku z pravidel pro vzdělávání. VV ČJF
dospěl v závěru, že P.Švec se sice může účastnit trenérského kurzu, ale musí si doplnit
50hodin teorie na FTVS, tak jak stanovují podmínky ČJF. Teprve poté je možné udělit
P.Švecovi licenci trenéra.
3) VV ČJF schválil žádost oblasti C o jmenování Jana Matušky národním rozhodčím pro
skoky.
4) Na zasedání Rady 15.12.2011 bude s předsedy znovu projednána záležitost pravidel –
přítomnost sanitky na závodech ČJF a s přihlédnutím k připomínkám předsedů bude
zapracováno do pravidel pro rok 2012.
5) Dana Denková informovala o probíhající revizi služeb a smluv spojených se službami
využívanými ČJF.
6) VV ČJF na jednání 23.11.obdržel od D.Denkové několik návrhů na možnost rozdělení
případných dotací MČSTM program III a IV. VV ČJF schválil návrh ustanovit komisi,
která navštíví všechny kluby, které žádaly dotace a sestaví žebříček dle naléhavosti
potřeb jednotlivých oddílů. (samozřejmě s přihlédnutím k výši udělené dotace, jelikož
není reálné, že by MŠMT poskytlo dotaci v plné výši, tak jak bylo vyčísleno na
základě žádostí všech klubů).
7) VV ČJF schválil materiál k VŘ na pronájem a správu 8 mobilních boxů v majetku
ČJF předložení D.Denkovou.
8) VV ČJF schválil materiál k VŘ na spolupráci v oblasti PR a medializace předložený
GS.
9) Byly podepsány nové smlouvy s O2 – optimalizace tarifů, od ledna 2012 by mělo díky
nové smlouvě dojít k úspoře za mobilní telefony.
10) D.Denková zahájila jednání s OSA a pojišťovnami, jelikož došlo k vypovězení
smlouvy mezi ČSTV a OSA a smlouvy mezi ČSTV a Kooperativou. Náklady na
poplatky OSA se vypočítávají z počtu akcí a průměrného počtu diváků.
11) VV ČJF projednal návrhy z oblastí na doobsazení DiK a DoK ČJF, ze všech návrhů
doporučuje Radě ČJF schválit: Dr.Holý – DiK a ing.Šimáček, G.Křístková – DoK.
12) VV ČJF projednal návrh D.Denkové na snížení počtu tištěných materiálů z důvodu
úspory (Kalendář, KMK, Přehled o sport.koních), jelikož jsou ve skladu ČJF přebytky
těchto tiskovin. Také je možné vše stáhnout z webu ČJF. Mimoto se např.Kalendář
ČJF průběžně mění. Schváleno VV ČJF.
13) VV ČJF pověřil ing.Theimera jednáním se skokovou komisí a připomínkováním
tabulky „Technické podmínky stavby parkuru“.
14) VV ČJF schválil odpis nefunkčních vysílaček z majetku ČJF.
15) VV ČJF projednal žádost J.Holce o stanovení splátkového kalendáře (disciplinární
řízení). Vypracuje D.Denková.
16) VV ČJF schválil čerpání rozpočtu k 30.10.2011.
17) VV ČJF projednal zápis ze schůzky iniciativy Český sport 2011 – ze dne 23.11.2011
18) VV ČJF projednal zápis z porady předsedů sport.svazů – 23.11.2011
19) VV ČJF schválil návrhy oblasti A na komisaře ZZVJ.
20) VV ČJF stanovil počet komisařů ZZVJ na 3 hlavní a 6 řadových komisařů na oblast.
21) Oblast H žádá o školení a zkoušky rozhodčích. Do jednání s oblastí o podmínkách
vstoupí JUDr.Říhová.
22) Dana Denková informovala o čerpání financí na talentovanou mládež jednotlivými
oblastmi ČJF. Žádáme oblasti, aby do nejbližšího zápisu jednání OV zapsaly, že byla

vyčerpána částka na TM, přidělená ČJF pro rok 2011 (s konkrétními čísly – kolik ČJF
oblasti přidělila a kolik oblast skutečně vyčerpala).
23) Dana Denková informovala o předání účetnictví s ČSTV (pokladna, založená
dokumentace, archiv cca 150 šanonů), které proběhlo 1.12.2011.
24) VV ČJF projednal návrh klíče na stanovení měsíčních odměn oblastních sekretářů.
Bude předán na jednání Rady ČJF, předsedům oblastí k dalšímu jednání. Klíč je daný
počtem licentovaných členů, tedy přesně dle statistiky ČJF.
25) VV ČJF projednal zápis z OV oblasti B – 24.11.2011
26) VV ČJF projednal zápis z OV oblasti C – 21.11.2011
27) VV ČJF projednal zápis z OV oblasti A – 22.11.2011
28) VV ČJF projednal zápis z OV oblast E – 26.11.2011
29) VV ČJF projednal zápis z OV oblast H – 7.11.2011
30) VV ČJF projednal zápis z OV oblast K – 25.11.2011
31) VV ČJF projednal zápis z OV oblast L – 28.11.2011
32) K jednotlivým dotazům oblastí prostřednictvím zápisů z OV odpoví GS.
33) VV ČJF projednal možnost stanovit povinnost členství v ČJF pro účastníky hobby
závodů a VT od roku 2012. GS upozorňuje na další nárůst administrativy, je třeba
definovat způsob, jakým by se členové ČJF na hobby závodech a VT prokazovali, kdo
by je „průkazem“ nebo „hobby licencí“ atd. vybavil a navrhuje delší časový prostor (3
týdny je velmi málo) na stanovení celé agendy související s hobby soutěžemi.
Registrační období 2012 bude co do administartivy pro oblastní sekretáře velice
náročné s nástupem písemných přihlášek a členských poplatků. VV ČJF zatím nemá
definitivní rozhodnutí.
34) VV ČJF projednal žádost oblasti B o udělení čestných odznaků a schválil udělení
čestného odznaku F.Žlabovi a ing.Klauzovi. Ostatní navrhované ocení oblast.
35) VV ČJF projednal žádosti oblasti F o udělení čestných odznaků a schválil udělení
ing.Machkovi a V.Novotnému. Ostatní navrhované ocení oblast.
36) VV ČJF schválil účast účetní paní Suché na školení (14.12.2011) zaměřené na odvody
zdravotního a sociálního pojištění – náklady na školení 2500,- Kč.
37) Ing.Metelka obdržel dotaz sekretáře oblasti F, že došlo k porušení pravidel na OM J a
Y, kdy někteří jezdci startovali jak v kategorii J, tak v kategorii Y ve stejném roce.
Řešení je v kompetenci OV. Porušení pravidel by mělo být řešeno formou
disciplinárního řízení na úrovni oblasti.
38) Příští jednání VV ČJF proběhnou: 11.1.2012, 15.2.2012, 14.3.2012
Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
5/50

1/85

1/4

3/4

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“

22. 9. 2010

Ing.Theimer, manažer skoky

31. 1. 2012

Zpracovat koncept online systému přihlašování na závody

20.4.2011

GS

31.1.2012

Zpracovat hodnocení reprezentace 2011 a plán 2012

15.11.2011

Manažeři

20.12.2011

Zpracovat koncepci disciplíny pro jednání Dr.Říhové s partnery

31.10.2011

Manažeři

31.12.2011

Stav plnění

Nesplněno
Částečně splněno
Jednání trvá
Částečně splněno
Trvá
Částečně splněno
Trvá

4/5

Online hlasování Rady – termíny MČR a MZ + změna Disc.řádu

15.10.2011

Přesunuto na
Jednání Rady

7.12.2011

Splněno
Vypouští se

7.12.2011

Splněno
Vypouští se

7.12.2011

Splněno
Vypouští se

GS
1/6

Odpis nefunkčních vysílaček
D.Denková

2/6

VŘ na spolupráci v oblasti PR
GS

3/6

Nákup digitální kamery pro SCM – D Kolesa
GS

4/6

Pravidla 2012 + zpracovat problematiku zdrav.služby na závodech

31.3.2012

Ing.Metelka
5/6

Odpověď A.Pejos

7.12.2011

Dr.Říhová

Splněno
Vypouští se

Úkoly ze 7. zasedání:
Číslo
úkolu
1/7

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Jednání s Bavorská svazem o podpoře drezury a stylových soutěží

31.1.2012

GS
2/7

Jednání s OSA / nová smlouva

31.12.2011

D.Denková
3/7

Jednání o úrazovém pojistění pro členy ČJF / nová smlouvy

31.12.2011

GS
4/7

Podmínky účasti na neofic.ME C týmů - 2013

31.1.2012

GS
5/7

Koncepce stylového šampionátu + semináře Ansbach, Svinčice
Dr.Říhová, Mgr.Perníčková

Přílohy:
-

zápis oblasti A – 22.11.2011
zápis oblasti B – 24.11.2011
zápis oblasti C – 21.11.2011
zápis oblasti E – 26.11.2011
zápis oblasti H – 7.11.2011
zápis oblasti K – 25.11.2011
zápis oblasti L – 28.11.2011
zápis skokové komise – 28.11.2011
zápis drezurní komise - 5.12.2011

průběžně

Stav plnění

