Zápis z 11. zasedání VV ČJF - dne 11. 4. 2012
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, ing.Nora Hořická, ing.Antonín Klauz, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček,
Mgr.Jana Perníčková, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, Antonín Terber, ing.Milan Theimer,
MUDr.Helena Žižková
Hosté: ing.Antonie Pellarová, JUDr.Petr Toman
Omluveni: Ivan Černoch, Václav Drbal, ing.Jiří Kunát

Skoky:
1. Manažer informoval emailem o zahájení sezóny na zahraničních kolbištích.
2. Družstva juniorů a ml.jezdců se chystají na oficiální výjezd na CSIO/JY Lamprechthausen.
3. Metodický dopis „Stavba parkuru“ přiveze manažer na jednání 05/2012.
4. Manažer informoval o prvním kole závodů v rámci „Styl šampionátu“ v Mělníku.

Drezura:
1. Manažerka informovala o jednání komise – 2.4.2012. VV ČJF projednal zápis.
2. Manažerka informovala o výjezdu juniorů do Stadl Paura (5.-9.4.), kde B.Marešová splnila
kvalifikaci na ME-J.
3. Komise žádá VV o schválení příspěvku juniorům na startovné při CDIJ Brno, kam bylo
přesunuto MČR-J. Pravděpodobně bude navýšen rozpočet jednotlivých komisí na výjezdy, je
tedy možné přispět jim z rozpočtu drez.komise – ve výši 2000,- Kč / jezdec.
4. Manažerka informovala o dobrých výsledcích paradrezurní jezdkyně A.Vištalové na závodech
v Itálii, kde se pohybovala v průměru okolo 60%.
5. Komise zavede povinné doškolování rozhodčích v úrovni GP od roku 2013 (zápis z VV 14.3.
drezura – bod 4).
Všestrannost:
1. Manažer informoval o probíhajících soustředěních
2. B.Rejnek přeložil bezpečnostní pravidla FEI, která je nyní třeba ještě porovnat s pravidly ČJF,
tak aby nedocházelo k rozporům, následně bude předáno ing.Metelkovi.
3. B.Rejnek předběžně projednal s Ch.Boesem možnost spolupráce na stylových soutěžích ve
všestrannosti, s kterými v ČR zatím jsou minimální zkušenosti.
4. Manažer žádá o změnu STP 2012 – MČR dětí. Místo úlohy CN3 by děti jely úlohu CN4.
Schváleno VV.
5. Komise a bezpečnostní komisař B.Rejnek navrhují jako druhou osobu do bezp.komise místo
M.Pejčocha jmenovat M.Kvapilovou (s platností od 11.4.2012). Schváleno VV.
6. Manažer otevřel téma nákupu vysílaček, které by vlastnila ČJF a půjčovala pořadatelům a
ekipám, protože staré vysílačky jsou již zcela nefunkční. Vysílačky by byly užitečné i pro jiné
disciplíny - VV ČJF uložil manažerům disciplín, které by o vysílačky měli zájem, aby udělali
poptávku a předložili cenové návrhy.
7. D.Denková provedla revizi SCM – Kolesa (smluv a dodržování stanovených podmínek
MŠMT a ČJF) a upozorňuje, že v případě D.Diringerové a J.Grodla, kdy za trenérské služby
fakturuje právnická osoba, je třeba doložit smluvní pracovní vztah mezi trenéry a právnickými
osobami, které za ně služby v SCM fakturují.
Spřežení:
1. Manažer omluven – disciplína se neprojednávala.
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Voltiž:
1. Manažerka informovala o dalších úspěšných startech L.Kloudy, např. na Masters Class. A dále
informovala o plánech L.Kloudy a voltižní reprezentace na 1.pololetí 2012.
2. Manažerka informovala o problémech s Gallopem a zpracováním výsledků dle nových
pravidel. Bohužel tím, že voltiž prodělala změny i v principu hodnocení atd.nebylo časově
možné Gallop přeprogramovat. Paní J.Kyselá naprogramovala jednoduchý program v excelu,
dokud nebude zprovozněn Gallop. Manažerka vznesla dotaz, zda by se jí práce mohla proplatit
– VV ČJF souhlasí (stejně jako u ostatních disciplín bude rozpočet navýšen a toto bude tedy
proplaceno z rozpočtu disciplíny).
3. Manažerka vznesla dotaz na možnost uspořádání FEI semináře pro rozhodčí, který by se konal
v ČR. GS zjistí informace na FEI, co vše je k tomu semináři třeba zajistit.

Vytrvalost:
1. Manažer informoval o účasti českých jezdců na závodech CEI v Abu Dhabi.
2. Manažer informoval o plánované účasti jezdců na závodech CEI v Jihoafrické republice.
Pořadatel zapůjčí koně a na jeho náklady bude zajištěno i ubytování a stravování. ČJF hradí
letenku vedoucímu ekipy. Jezdci si letenky hradí sami. Sekretariát ČJF zaslal emailem žádost
o pozvání a povolení startu pořadatele a federaci, RSA NF ale trvá na žádosti na hlavičkovém
papíře. GS zašle tedy opakovaně na hlavičkovém papíře.
3. Manažer žádá o změnu STP 2012 pro MČR J/Y. Nově: v kategorii J/Y pouze 1 ze 2
kvalif.závodů musí být splněn společně ve dvojici jezdec a kůň. Schváleno VV ČJF.
4. Manažer vznesl dotaz, zda se dá postihnout jezdec, který nerespektoval během závodů pokyny
rozhodčích a pořadatele, ale zjistilo se to až delší dobu po závodech. Dle názoru VV je
v kompetenci komise řešit takové situace.
5. K zápisu VV ČJF ze 14.3.2012 (vytrvalost bod 6), že bude informovat všechny rozhodčí, kteří
mají kvalifikaci na E, že začátkem roku 2013 proběhne refreshing, s výkladem nových
pravidel FEI (na rok 2013 připravuje FEI výrazné změny do pravidel).
Pony:
1. Manažerka informovala o dobrých výsledcích B.Kamírové na CDIP v Rakousku (67%) a
plánech na účast pony jezdců na CDIP Radzionkow začátkem května.
2. Ve skákání se připravuje na ME-P N.Grünthalová, manažerka informovala o jejích plánech na
zahraniční výjezdy. Komise jí proplatí startovné na CSIP Fontainbleau.
3. Manažerka informovala o plánovaném výjezdu ve všestrannosti do Milak – Wr.Neustadt.
Zřejmě zde bude možné plnit kvalifikaci na ME-P, nicméně FEI stále nezveřejnila kvalifikační
podmínky!!! GS už několikrát urgovala na FEI, včetně vedoucí oddělení všestrannosti
C.Norinder. Zcela bez odezvy.
4. Manažerka informovala o prodloužení termínu MČR pony (S,D) na 4denní.
5. Komise pony nesouhlasí s podmínkou, že steward nebo rozhodčí na opracovišti nemůže být
členem základního sboru. Dle VV ČJF toto pravidlo platí a bylo zavedeno zejména z důvodů
bezpečnosti (na opracovišti byl často někdo, kdo nezná ani základní pravidla) a z důvodu toho,
aby nebylo opracoviště dozorováno na úkor správného počtu rozhodčích na věži.
Reining:
1. Manažer zaslal zápis z jednání komise – 12.3.2012. Projednáno VV ČJF. V bodě 1) je
upozornění, že v pravidlech nejsou dořešeny žluté karty, ale VV ČJF všeobecně používání
žlutých karet zatím do národních pravidel ČJF neaplikoval.
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Ostatní:
1) VV ČJF projednal zápis z posledního jednání 14.3.2012
2) VV ČJF znovu zvážil žádost pořadatele CAI-A Nebanice o prominutí kauce 50.000,vyplývající ze smlouvy a rozhodl, že pořadateli CAI-A Nebanice a pořadateli CDI-W Brno
(který také se zněním smlouvy nesouhlasí) navrhne danou věc řešit směnkou, tak aby pořadatel
nemusel složit hotovost. Bude zpracováno do smluv.
3) Ing.Pecháček upozorňuje, že chybí zápis z revize, kterou provedla KRK ČJF v únoru 2012.
4) Ing.Pecháček informoval o plánované poradě předsedů sport.svazů – 20.4.2012. Jelikož je
Ing.Pecháček delegován na CAI Kladruby, zúčastní se porady předsedů GS.
5) Voltižní komise žádala o uznání trenérské licence panu D.Biljsma (NED). NED NF již poslala
vyjádření k nizozemskému vzdělávacímu systému, řeší JUDr.Říhová.
6) Ing.Pecháček informoval o pokračujícím jednání ČJF s ČT4 Sport. Na lednové schůzce byly
přislíbeny mnohem nižší částky pro spoluúčast ČJF na natáčení, než na kterých trvá televize
nyní. Za ČJF jedná J.Malinovský. Jedna schůzka se uskuteční 11.4., další pak 16.4.
7) D.Denková provádí revizi SCM (smluv a plnění podmínek MŠMT a ČJF), která je téměř
dokončená. Na květnovém jednání VV ČJF bude přednesen závěr.
8) V.Drbal žádá o možnost vrátit SIM kartu služebního telefonu a čerpat stanovený paušál jinou
cestou, tak jak to bylo schváleno na minulém jednaní Mgr.Perníčkové. VV ČJF souhlasí.
Paušál 1000,- Kč bude V.Drbal měsíčně fakturovat ČJF.
9) VV ČJF projednal podnět ing.Balaštíka na zvážení, zda by pohledávka za J.Holcem (náklady,
které pro něj vyplynuly z discip.řízení) nemohla být odpuštěna nebo snížena.VV ČJF přihlédl
k finanční situaci J.Holce a rozhodl pohledávku zrušit o splátky 05/2012 splátkového
kalendáře.
10) VV ČJF projednal rozdělení dotace MŠMT program IV. Rada stanovila komisi, která posoudí
potřeby jednotlivých žadatelů. Termíny pro návštěvu všech 19 žádajících subjektů stanovil VV
ČJF následovně: 23.4. Praha + Středočeská kraj, 2.5. Západní Čechy + Karlovarský kraj, 9.5.
Východní Čechy a Morava, 16.5. na jednání VV ČJF padne konečné rozdělení.
11) VV ČJF projednal dopis ing.Vantroby, jehož klub zaplatil registraci na rok 2012 až po
28.2.2012, o prominutí doplatku 1500,- Kč. VV ČJF bohužel nemůže žádosti vyhovět, jelikož
se jedná o výjimku ze Stanov a ty jsou schváleny nejvyšším orgánem ČJF – Konferencí.
12) VV ČJF projednal zápis z oblasti E – 7.3.2012
13) VV ČJF projednal zápis z oblasti G – 21.3.2012
14) VV ČJF projednal zápis z oblasti H – 13.2.2012
15) VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 28.3.2012. VV diskutoval bod 9) kumulace funkcí na
závodech. Pro rok 2012 už platí daná pravidla, VV se tímto podnětem bude případně zabývat
pro rok 2013.
16) VV ČJF projednal zápis z oblasti D – 6.3.2012
17) VV ČJF projednal opět žádost J.Hroudy o změnu STP 2012 na MČR-A. Jelikož má J.Hrouda
možnost kvalifikaci plnit a MČR se účastnit, neshledává VV ČJF důvod STP měnit.
18) VV ČJF projednal rozhodnutí DiK ČJF v kauze A.Z.
19) VV ČJF projednal žádost V.Kadlecové, aby se práce stewardů započítávala do praxe
rozhodčích. Návrh zváží Dr.Říhová, v drezuře je to vyloučeno.
20) VV ČJF schválil žádost JO La Boheme Zduchovice o přepsání pořadatelství CSI a MČR na
nově vzniklý subjekt.
21) VV ČJF projednal žádost J.Malinovského, o schválení umístění kamery na helmu jezdce. VV
ČJF schválil žádost, ale pouze za podmínky, že s tm bude souhlasit jezdec.
22) D.Denková informovala, že ihned po jednání Rady 28.3. odeslala prostřednictvím datové
schránky daňové přiznaní 2011.
23) Sekretariát ČJF obdržel podnět k zahájení disc.řízení A.Pejose, ve věci kumulace funkcí na
závodech v oblast F. Bylo postoupeno k jednaní OV.
24) Náhodně, urgencí platby ze strany pojišťovny Kooperativa bylo odhaleno, že H.Šalamonová
v roce 2002 uzavřela sama (bez plné moci a pravděpodobně i bez vědomí OV) smlouvu o
podnikatelských rizicích. Smlouva byla ze strany Kooperativy zrušena v listopadu 2011.
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V březnu 2012 přišlo oznámení o vymáhání nedoplatku ve výši 758,- Kč. ČJF tento
nedoplatek uhradí, resp. nedoplatek bude uhrazen z rozpočtu oblasti.
25) VV ČJF schválil cestu D.Denkové na sekretariát ČJF za účelem kontroly účetnictví.
26) VV ČJF schválil cestu ing.Theimera do Chlumce n.C. za účelem předání mobilních boxů.
27) VV ČJF touto cestou děkuji všem členům ČJF, kteří se podíleli na překladu a tvorbě pravidel
jezd.sportu pro rok 2012.
28) Příští jednání VV se uskuteční: 16.5., 20.6.
Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
5/50

1/85

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“

22. 9. 2010

Ing.Theimer, manažer skoky

11. 4. 2012

Zpracovat koncept online systému přihlašování na závody

20.4.2011

Částečně splněno
Jednání trvá

Podmínky účasti na neofic.ME C týmů - 2013

31.1.2012

GS

14.3.2012

Splněno
Rozpis 2013 není

Urgovat smlouvy MZ a MČR 2012

15.2.2012

GS

30.4.2012

Jednání s O2 o rozšíření smlouvy o oblastní telefony

15.2.2012

GS

30.4.2012

Nové podmínky pro udělování výk.odznaků-reining

15.2.2012

I.Černoch

31.3.2012

Vypracovat smlouvu – J.Malinovský

14.3.2012

D.Denková

31.3.2012

Urgovat kvalifikace ME pony 2012 na FEI

29.2.2012

GS
4/7

1/8

2/8

3/8

1/9

2/9

Stav plnění

Úkol trvá

Úkol trvá

Úkol trvá

Splněno

Splněno

Splněno 3x

GS
3/9

4/9

5/9

1/10

Školení překážkových rozhodčích ve všestrannosti - koncept

31.3.2012

Manažer

31.5.2012

Otázky ZZVJ-Reining – aktualizovat dle nových pravidel

14.3.2012

Manažer

31.3.2012

Překlad pravidel parkurového skákání

29.2.2012

Manažer

19.3.2012

Odpověď na dotazy ze zápis oblasti K

16.3.2012

Úkol trvá

Splněno

Splněno

Splněno

JUDr.Říhová
2/10

3/10

4/10

Informace o styl.semináři pro všestrannost pod GER NF

31.3.2012

GS

30.4.2012

Podrobnosti ke spolupráci k oblasti wellfare s VÚŽV Uhříněves

31.3.2012

GS

30.4.2012

Revize smluv - SCM

30.4.2012

D.Denková

4

Trvá

Trvá

Částečně splněno

Úkoly z 11.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/11

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Povolení a pozvání pro vytrvalost JAR

13.4.2012

GS

Přílohy:
-

Zápis z drezurní komise – 2.4.
Zápis z komise reiningu – 12.3.
Zápis OV oblast B – 28.3.
Zápis OV oblast D – 6.3.
Zápis OV oblast E – 7.3.
Zápis OV oblast G – 21.3.
Zápis OV oblast H – 13.2.
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Stav plnění

