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Zápis  z  14. zasedání VV ČJF - dne 8.8.2012  

 
 
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, Lucie Spiwoková, ing.Milan Theimer 
 
Hosté: Gabriela Křístková, JUDr.Petr Toman 
 
Omluveni: JUDr.Kateřina Říhová, Antonín Terber, MUDr.Helena Žižková     
 
Skoky: 

1. VV projednal zápis ze skokové komise 18.6.2012. 
2. Manažer informoval o průběhu CSIO Bratislava a vyzdvihl výkon českého týmu v Poháru 

národů, který nakonec po postupu do 2.kola skončil český tým na 5.místě. 
3. Na ME dJY Ebreichsdorf byla odeslána definitivní přihláška. ČJF vyšle družstvo juniorů, 

družstvo ml.jezdů a dvě jezdkyně v kategorii dětí. Na ME bylo nakoupeno reprezentační 
oblečení v hodnotě 22.609,- Kč na jezdce a 1890,- Kč na doprovod.osobu. VV ČJF schválil 
pokyn jakým způsobem bude oblečení během výjezdu používáno. Vedoucí ekipy odevzdá na 
ČJF předávací protokoly podepsané od jednotlivých jezdců, případně rodičů. 

4. Manažer vyslovil poděkování pořadateli MČR sen.Y v Martinicích za výbornou organizaci. 
5. Příspěvky jezdcům z rozpočtu komise (za startovné, případně dopravu) budou vyplaceny po 

ukončení sezóny, po celkovém propočtu dle uskutečněných výjezdů do zahraničí. 
6. Manažer žádá ing.Metelku, aby hoby soutěže mohly být vypisovány i během oficiálních 

závodů, např.před zahájením soutěží dle rozpisu. 
7. Skoková komise navrhuje, aby se nevypisovaly kvalifikace na MČR, ale aby za přihlášku a 

úroveň přihlášených dvojic nesla zodpovědnost vysílající oblast. První soutěž v rámci MČR by 
pak byla kvalifikační pro další postup do kol MČR. 

8. Na akademické MS Aachen pojedou 3 jezdci. L.Kozák, M.Šínová, L.Vachutková. 
9. Manažer a pořadatel MČR d,J Ptýrov žádají, aby byl pozměněn článek,dle kterého se hodnotí 

soutěže MČR, tak aby nedošlo ke shodnému umístění družstev na nemedailových pozicích. 
Článek byl pro MČR Ptýrov pozměněn takto: na medailových místech proběhne 
rozeskakování. Na ostatních místech se umístí dle počtu trestných bodů z obou dvou kol. 
V případě rovnosti trestných bodů na dalších místech rozhoduje lepší (nižší) součet časů u 3 
hodnocených jezdců v družstvu ve 2.kole. 

10. Tabulka tech.parametrů pro stavbu parkuru pro r.2013 byla zaslána firmě ACE Design. 
Tabulce musí být uzpůsoben program Centrála, Gallop i Koduk. Finanční náročnost bude 
projednána s firmou ACE Design.  

11. Ing.Theimer urguje u manažera komise metodický pokyn pro stavbu parkuru. 
 
Drezura: 

1. Novým manažerem drezurní komise byla jmenována Výkonným výborem ing.Renata 
Habásková. Činnost manažera zahájí od 1.9. Stávající manažerka tímto dnem svoji práci pro 
ČJF na svoji žádost ukončí. VV ČJF děkuje Dr.Žižkové za dlouholetou spolupráci. 

2. VV ČJF projednal zápis z drezurní komise 7.7.2012. 
3. VV ČJF schválil příspěvek na účast jezdců na ME-J Bern 2012 ve výši 40.000.- na jezdce.  
4. VV ČJF schválil převod částku 50.000,- z rozpočtu seniorů do rozpočtu JY. 

 
 
Všestrannost: 

1. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti 14.7.2012 
2. Manažer poděkoval za nákup vysílaček pro potřeby všestrannosti i dalších disciplín. 
3. Školení stylových komisařů s Ch.Boessem proběhne v Humpolci při finále ZP. Ekonom ŠS 

Humpolec udělá vyúčtování akce, faktura bude následně zaslaná na ČJF. 
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4. Manažer informoval o plánovaném výjezdu na ME-J Strzegom (4 čeští jezdci). Pokud bude 
překročen rozpočet na reprezentační oblečení, komise bude čerpat z rozpočtu na reprezentaci. 

5. Manažer předložil seznam jezdců, výjezdů a částek, kterými přispěje komise z rozpočtu 
reprezentace. Schváleno VV ČJF. 

6. Středočeská oblast pořádá doškolení rozhodčích pro všestrannost. Praktická část proběhne 
25.8. v Humpolci, teoretické školení proběhne 13.9. – lektor ing.A.Klauz. 

7. Karlovarská oblast pořádá školení pro rozhodčí všestrannosti při Rosnickém military – lektor 
ing.Jan Paleček. 
 

Spřežení:  
1. Manažer informoval o blížícím se výjezdu na MS-A4 Riesenbeck a o průběhu MČR Kladruby 

n.Labem.   
2. V roce 2013 se pravděpodobně uskuteční tři mezinárodní závody CAI na území ČR: Kladruby, 

Police n.Metují a Nebanice. 
3. Manažer informoval o vynikajících výsledcích,kterých v letošní sezóně dosahuje Martin 

Gössl, který se po vítězství na několika mezinárodních závodech stal i Mistrem České 
republiky. 

4. Komise spřežení nesouhlasí s proplacením vstupních poplatků pro J.Pavla na FEI školení 
v Ermelu. Pro FEI školení je předpoklad, že účastník vyslaný federací dosáhl v rámci 
národního systému nejvyšší možné kvalifikace. J.Pavel není ani národní rozhodčí, ani 
specialista.  

5. Karlovarská oblast uspořádala doškolení rozhodčích spřežení při CAI-A W Nebanice – lektor 
ing.Jiří Kunát. 

6. VV ČJF projednal zápis z komise 20.7.2012. 
 

Voltiž: 
1. Manažerka informovala o jednání komise 15.7.2012. VV ČJF projednal zápis. 
2. Pro výjezd na MS v Le Mans došlo k nutnosti vyměnit koně M.Urbanové. Paegas nemůže ze 

zdravotních důvodů odjet. Komise žádá sekretariát ČJF o dotaz na FEI. 
3. Manažerka informovala o průběhu ME-J Pezinok a předala písemnou zprávu. 
4. VV ČJF souhlasí s tím,že během MS v Le Mans nebude logo Czech Team na dečce koně 

L.Kloudy, který bude mít koně zapůjčeného od německé ekipy. 
5. Manažerka komise se ve spojení s ing.Podéštěm, s kterým se snaží doladit Gallop po změnách 

pravidel FEI. 
  
 

Vytrvalost: 
1. Manažer omluven, disciplína se neprojednávala. 

 
Pony: 

1. Manažerka informovala o průběhu výjezdu na ME Fontainbleau. 
2. M.Pavlisová plánuje výjezd na CDIP do Lucemburska. Komise uhradí vstupní poplatek 

z rozpočtu reprezentace. Dále komise plánuje v průběhu podzimních měsíců ještě jeden výjezd 
na CSIP a CCIP. 

3. Proběhne třídenní soustředění 13.-16.9. Borová zaměřené na skoky (trenér P.Vaněk) a 13.-
15.9. Heroutice zaměřené na drezuru. Z komise disciplíny bude na každé soustředění 
vyčleněno 5000,-Kč. 

4. Byla ukončena kvalifikační kola Styl šampionátu. Finále proběhne 16.8. ve Zduchovicích. 
5. Manažerka informovala o blížícím se MČR pony ve Zduchovicích. Komise nechala zhotovit 

trika pro MČR pony. 
6. Člen komise pony J.Matuška podal dne 8.7.2012 manažerce žádost o ukončení práce 

v komisi.Manažerka i ostatní členové komise si váží dosavadní práce p.Matušky pro pony a 
mají zájem o další spolupráci – bude řešeno na další schůzi komise 17.8.2012 a výsledek bude 
oznámen výkonnému výboru ČJF na příští schůzi. 
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Reining: 

1. Manažer informoval o změně hlavního rozhodčího na MČR Krakovany. Hlavním rozhodčím 
bude zahraniční rozhodčí p.Schulz (AUT). Původně jmenovaný hl.r. p.Havlík vzal změnu na 
vědomí, potvrdí ji emailem na GS a manažera komise. 

2. Komise pořádá v roce 2012 řadu seminářů. Nejbližší je 9.-10.8. v Krakovanech, zaměřený 
hlavně na mládež. Semináře probíhají pod vedením trenérů ze zahraničí a setkávají se s velmi 
pozitivními ohlasy. Spolupráce s trenéry bude pokračovat až do roku 2013 a měla by se 
projevit i na přípravě na ME 2013. 
 

Ostatní: 
 

1) VV ČJF projednal zápis z posledního jednání 20.6.2012 a mimořádného jednání 13.7.2012. 
2) VV ČJF prodiskutoval ohlasy ohledně zápisu 13.7. o zrušení hobby. Na webu ČJF již byla tato 

formulace upřesněna, nicméně ing.Metelka ve spolupráci s Dr.Tomanem vydají výklad pro 
hobby soutěže a jejich souvztažnost k pravidlům ČJF. 

3) Ing.Pecháček informoval o zasedání pléna ČOV 28.6.. Hromadná úrazová pojistka pro členské 
svazy ČSTV a jejich členy, která byla letos hrazena z rozpočtu ČOV bude i pro rok 2013 
řešena přes ČOV a pojišťovna vzejde z výběrového řízení. Dále proběhnou volby do VV ČOV 
– 1.11.2012. Jednotlivé sporty mohou dát návrhy svých kandidátů do 10.10.2012 

4) VV ČJF projednal závěry z výběrového řízení Východočeské oblasti na pozici oblastního 
sekretáře, kdy VČ OV zvolil na toto místo Jaroslava Kosaře. VV ČJF s výběrem souhlasí a na 
pozici oblastního sekretáře Východočeské oblasti jmenuje Jaroslava Kosaře, který začne 
činnost vykonávat od 1.9.2012. 

5) VV ČJF projednal zápis z oblasti F – 11.7.2012  
6) VV ČJF projednal zápis z oblasti K – 24.6.2012 
7) VV ČJF projednal zápis z oblasti L – 2.7.2012 
8) VV ČJF projednal zápis z oblasti G – 20.6.2012 
9) VV ČJF projednal zápisy z oblasti B – 19.6. a 18.7.2012. 
10) VV ČJF jmenoval Š.Kitnerovou národní rozhodčí pro skoky. 
11) VV ČJF jmenoval K.Havlíčkovou special.rozhodčí pro drezuru. 
12) VV ČJF projednal žádost oblasti G o jmenování rozhodčích S.Fialové (spec.D) a A.Vetiškové 

(spec.S). Oblast nedoložila seznam odrozhodovaných závodů. U S.Fialové doporučuje 
jmenovaní i sportovní komise. Pro A.Vetiškovou nemohl manažer dát doporučení, protože 
nemá žádné informace z oblasti a je nutně třeba doložit praxi. Prosíme tedy oblast, aby 
doložila praxi u obou rozhodčích. 

13) Dr.Toman informoval o jednáních DiK, ze kterých vzešly dvě úpravy Disc.řádu. Jednak 
upřesnění, že pakliže je podána stížnost na více osob, je třeba za každou osobu proti níž bude 
zahájeno disc.řízení zaplatit poplatek 1000,- Kč a ne jen jednorázově. Druhá úprava: Pakliže 
podá stěžovatel odvolání proti výši trestu vyšší instanci v rámci Disc.řádu, než která 
rozhodovala v prvním řízení, a vyšší instatnce shledá trest dostačujícím, neplatí již obviněný 
paušální částku nákladů na řízení.  

14) Ing.Pecháček informoval o jednání na MZe ČR o zpřísnění podmínek převodů majitelů u koní 
30.7.2012. Závěry jednání zatím nejsou k dispozici. 

15) VV ČJF vzal na vědomí seznam dlužníků ČJF. 
16) VV ČJF projednal defin.rozpočet po úpravách Rady. 
17) VV ČJF obdržel návrhy na nové smlouvy s provozovateli SCM i trenéry v SCM. Pokud 

nebudou připomínky bude zasláno na SCM k podpisu pro 2.pololetí 2012. 
18) VV ČJF souhlasí se žádostí oblasti H o pořádání zkoušek rozhodčích (10.-11.11.2012) komise: 

ing.Pecháček, ing.Metelka, ing.Šalek, M.Guznar Růžičková. 
19) D.Denková informovala o průběhu soudního stání v kauze H.Šalamonová 1.8.2012. Stání bylo 

po cca 4 hodinovém jednání odloženo na podzim. V termínu do 30.8. musí ČJF upřesnit 
některé důkazy. D.Denková přijede na jednání do AK Toman a Devátý 14.-15.8. (bude ji 
uhrazeno cestovné a ubytování). 

20) D.Denková žádá, aby se oblasti i manažeři disciplín začali připravovat na rozpočet 2013. 
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21) D.Denková navrhuje v případě rozpočtu disciplín jednotlivé položky sjednotit. VV ČJF 
souhlasí. Usnadní to práci komisím i sekretariátu. Přes to, že rozpočet byl přesně rozdělen do 
složek docházelo k neustálým přesunům podle aktuální situace v disciplíně.  

22) Na MČR-E v Mostě bude medaile předávat ing.Pecháček. 
23) Dne 14.8. se na sekretariátu v Praze uskuteční podrobná revize zaměřená zejména na odvody a 

pololetní vyúčtování oblastí. 
24) Od 6.8.2012 jsou na web ČJF zveřejněny informace k žádostem o státní dotace 2013. Vznikl 

nový odkaz dotace.  
25) Příští řádné jednání VV se uskuteční:  5.9.2012, 10.10.2012, 14.11.2012 a 12.12.2012  
26) Jednání Rady se uskuteční: 19.9.2012 a 12.12.2012 

 
Úkoly z předchozích zasedání: 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“ 22. 9. 2010 
5/50 

Ing.Theimer, manažer skoky 5.9. 2012  
Úkol trvá 

Zpracovat koncept online systému přihlašování na závody 20.4.2011 
1/85 

GS  5.9.2012 
Průběžně 

Podrobnosti ke spolupráci k oblasti wellfare s VÚŽV Uhříněves    31.3.2012 
3/10 

GS    8.8.2012 
Trvá 

Kalkulace nákupu karet pro členy ČJF 10.6.2012 
3/12 

GS / A.Terber      5.9.2012 
Trvá 

Dopracovat návrh na doškolování rozhodčích - praxe 8.8.2012 
1/13 

Dr.Říhová + ing.Metelka  
Trvá 

Organizace styl semináře ve všestrannosti  průběžně 
2/13 

Dr.Říhová + ing.Klauz  
 

Projednat a zpracovat návrh komise vytrvalosti – bod 3 8.8.2012 
3/13 

Ing.Metelka  

Bude součást 
pravidel 2013 

Nová kalkulace vysílaček a následná objednávka    30.6.2012 
4/13 

GS  
Splněno  

 
 
Úkoly z 14.zasedání VV ČJF: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Výklad hobby soutěží v rámci/mimo rámec ČJF 5.9.2012 
1/14 

Ing.Metelka  
 

Sjednocení tabulek – tech.parametry skoky s výp.technikou 5.9.2012 
2/14 

GS, Denková, ACE Design  
 

 
 
Přílohy:   

- zápisy z oblasti B 19.6. a 18.7. 
- zápis z oblasti F 11.7. 
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- zápis z oblasti K 24.6. 
- zápis z oblasti L 2.7. 
- zápis z oblasti G 20.6. 
- zápis z drezurní komise – 7.7. 
- zápis z voltižní komise – 15.7. 
- zápis z komise všestrannosti – 14.7. 
- zápis z komise spřežení – 20.7. 
- zápis ze skokové komise – 18.6. 

   
  


