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Zápis  ze  80. zasedání VV ČJF, o.s. dne 13. 10. 2010  
 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Václav Drbal, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, 
Mgr. Jaroslav Sedláček, Jiří Skřivan, Lucie Spiwoková, Ing. Vladimír Šretr, Kristýna Veselá 
(vytrvalost),  
MUDr. Helena Žižková  

Omluveni: Ing. Antonie Pellarová, ing.Milan Theimer 
 
 
Skoky 
1. Manažer informoval, že 18.10.2010 proběhne jednání skokové komise (od 10.00 v Kolíně), kde se 

bude projednávat hodnocení reprezentace 2010 a plán přípravy na rok 2011 a STP.  
2. Upřesnění zápisu z jednání VV ČJF 22.9.2010: Na úrovni FEI byl zrušen pro rok 2010 seriál 

Světového seriálu mládeže WYS-SIEC. Manažer požádal o zpětnou finanční podporu na technické 
zabezpečení pro pořadatele národních kol a vybrané jezdce. VV ČJF schválil pro tento účel částku 
60.640 Kč, která v rozpočtu ČJF zůstala pro WYS-SIEC nevyčerpána. Manažer předložil návrh na 
využití zmíněné částky, včetně jmenného seznamu jezdců, kterým bude zpětně příspěvek na 
přípravu přiznán – vyfakturují kluby jmenovaných jezdců. 

3. Manažer informoval o výjezdu reprezentantů na CSIPChJY Wr.Neustadt (22.-24.10.2010). 
Z prostředků disciplíny bude hrazeno startovné max.na 2 koně pro vybrané jezdce. Schváleno VV. 

4. Manažer požádal o vyplacení příspěvku na přípravu pro účastníky na ME – ChJY Jardy 2010 ve 
výší 12.000,- Kč na jezdce. Příspěvek bude hrazen z prostředků disciplíny na základě faktury 
klubů. Schváleno VV ČJF. 

5. VV schválil zpětné proplacení startovného (510EUR) pro druhého koně jezdců, kteří se účastnili 
PN CSIO3* W Bratislava 2010.  

6. ing.Pecháček oznámil, že 14.10.2010 proběhne na Strahově jednání se zástupci JS Equitana 
Martinice ve věci případného pořádání ME ChJY 2012. 

7. ing.Pecháček upozorňuje na potřebu vypracovat metodický materiál ke stavbě parkurů. Úkol by 
zadán na jednání VV ČJF dne 16.1.2008 a trvá. 

 
Drezura 
1. VV projednal zápis z jednaní drezurní komise ze dne 12.10.2010.  
2. VV schválil kooptaci ing.Milana Šlambora jako člena drezurní komise na návrh drezurní komise. 
3. Manažerka informovala o navržených změnách drezurní pravidel a předala je ing.Metelkovi. 
4. Manažerka informovala o stanovených kvalifikačních podmínkách pro výběr reprezentantů pro 

MS – YH 2011. Tyto podmínky budou zaneseny do materiálu STP a  kvalifikační podmínky ČJF 
pro rok 2011.  

5. Manažerka informovala o vzniku oficiálního webu drezury – www.drezura-cjf.cz  
 
Všestrannost 
1. Manažer předal ing.Metelkovi návrh na nové podmínky pro udělování výkonnostních odznaků. 

Bude projednáno na příštím jednání VV. 
2. Manažer informoval, že v příštím týdnu proběhne jednání komise všestrannosti, kde budou 

stanoveny STP a kval.podmínky 2011. 
3. L.Spiwoková informovala o možnosti požádání o strojní investiční dotaci na nákup 

bezpečnostních čepů. Dle informací ČSTV je třeba dodat přesný popis použití čepů a přibližnou 
cenu. Manažer, resp.M.Pejčoch dodá do příštího zasedání VV. 
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Spřežení 
1. Manažer informoval o tom, že komise nemá pro rok 2011 žádné úpravy pravidel. 
2. Jednání komise proběhne v příštím týdnu. Budou se zde projednávat STP a kval.podmínky 2011. 
 
 
 
Vytrvalost 
1. VV projednal zápis z jednání komise ze dne 1.10.2010. 
2. ing.Metelka obdržel návrh na změnu pravidel. 
3. Komise informuje, že poplatek za reklamu na webu vytrvalosti se zvyšuje od roku 2011 na 5.000,- 

Kč. Je třeba prověřit jakým smluvním vztahem je příjem komise z těchto reklam ošetřen. Prověří 
GS.  

 
 
Ostatní 
1. Návrh partnerské smlouvy o spolupráci se společností Oil Team byl projednán s JUDr.Tomanem a 

odeslán k případným připomínkám nebo podpisu společnosti Oil Team.  
2. Sekretariát bude kontaktovat p.Jiroutovou ve věci nabídky výukových DVD Ingrid Klimke. VV 

zváží využití nabídky až po předložení přesných podmínek, za kterých by měla ČJF projekt 
podpořit. 

3. Ke dni 30.9.2010 pozbyla platnost smlouva s firmou 4jump,s.r.o. o pořádání CSIO, z důvodů 
neuspořádání CSIO3*W Praha 2010, dle bodu VI.6.3. smlouvy.  

4. Sekretariát opakovaně urgoval TC Nová Amerika ve věci neplnění splátkového kalendáře. VV 
rozhodl, že ČJF zašle subjektu poslední předžalobní upomínku. 

5. Mgr.Sedláček informoval o projednání stížnosti na schvalování rozpisů a obsazování rozhodčích 
na závodech pořádaných JS Císařský ostrov a JK Všemily (konané v areálu JS Cís.ostrov). Oblast 
prověřila tuto stížnost a došla k závěru, že rozpisy jsou schvalovány v souladu s PJS, ale faktické 
obsazení postů rozhodčích na závodech pak není v souladu se schváleným rozpisem. Oblast bude 
řešit písemně se subjektem JS Císařský ostrov.  

6. Sekretariát ČJF se bude informovat o postupu zlínské oblasti ve věci stížnosti p.Složila na chování 
ing.Malého na závodech ve Skašticích 28.8.2010 

7. Sekretariát ČJF se bude informovat o postupu severočeské oblasti ve věci stížnosti na oblastní 
sekretářku. 

8. ing.Šretr informoval o plánované cestě do Ostravy na zasedání OV SM oblasti, které proběhne 
20.10.2010. Bude se zde projednávat další postup ve věci neodvedených peněz za licence z oblasti 
na ČJF. 

9. ing.Pecháček informoval o tom, že ČJF obdržela příkaz k úhradě pokuty ve výši 2000,- (+ 1000,- 
Kč náklady na řízení) od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Částka byla zaplacena a 
přefakturována VČ oblasti, jelikož byla tato pokuta udělena za zveřejnění osobních údajů na webu 
VČ oblasti. 

10. VV obdržel návrh na úpravu Stanov ČJF, který bude projednán na příštím zasedání VV. 
11. VV stanovil zkušební komisi pro zkoušky stavitelů parkurů a tratí konané 11.11.2010 v Praze ve 

složení: ing.Jaroslav Pecháček, Mgr.Jaroslav Sedláček, ing.Antonín Klauz 
12. VV stanovil zkušební komisi pro zkoušky stavitelů parkurů a tratí konané 27.11.2010 v Ostravě 

St.Bělé ve složení: Pavel Hudeček, Vladimír Hruška, Mgr.Jaroslav Sedláček 
13. VV schválil úpravu centrální databáze za účelem zjednodušení a zpřehlednění záznamů o 

vydaných a zaplacených licencích. Cena za úpravu programu činí cca 7.500,- Kč. 
14. VV schválil kalkulaci a nákup nového počítače ve výši 14.697,- vč.DPH a práce.  
15. VV schválil účast Mgr.Sedláčka a Dr.Kolářové na konferenci IGEQ konané 19.-20.11.2010 ve 

Warendorfu. 
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16. ing.Pecháček informoval o předání ekonomické agendy ČJF mezi ing.Lomským a L.Spiwokovou, 
a o podepsání předávacího protokolu. 

17. VV projednal možnost pořádání FEI kurzu pro oficiály všestrannosti na jaře 2011. Bude dořešeno 
na příštím jednání VV. 

18. Dne 19.10.2010 se uskuteční porada předsedů sportovních svazů. Za ČJF se zúčastní 
ing.Pecháček. 

19. VV projednal nabídku ing.Lomského na překlad německých učebních textů. Ing.Lomský předloží 
ještě přesnou kalkulaci překladu. 

20. Příští zasedání VV proběhne: 10. 11. 2010. 
 
 
 
 
Úkoly z předchozích zasedání: 
 

Číslo 
úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

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

vráceno 
k dopracování J. Skřivan, manažer skoky  10. 11. 2010  

3/76 
Předložit specifické podmínky pro kandidáty na rozhodčího 30. 9. 2010 Drezura splněno 

Trvá  manažeři  

3/77 
Zajistit překlad Směrnice pro stavbu trati ve všestrannosti 31. 8. 2010 

Trvá 
GS, Ing. Michael Pejčoch 31. 10. 2010 

1/78 
Návrh smlouvy pro Oil Team 31. 8. 2010 Splněno,  

vypouští se GS (+ JUDr. P. Toman)  

2/78 
Vypracovat nové smlouvy pro pořádání MČR a MZ 31. 10. 2010 

Trvá 
GS (+ JUDr. P. Toman)  

3/78 
Vypracovat seznam lidí pro školení na seminářích všestrannosti 22. 9. 2010 Splněno,  

vypouští se Mgr. J. Sedláček  

1/79 
Návrh na využití částky pro WYS-SIEC 13.10.2010 Splněno, 

vypouští se V. Drbal  

2/79 
Zveřejnit seznamy dětí v SCM 13.10.2010 Splněno, 

vypouští se GS  

3/79 
Překlad Education System for Dressage Judges 30.10.2010 

Trvá 
Dr.H.Žižková  

4/79 
Prověřit nákup čepů ze strojních investic ČSTV 13.10.2010 

Částečně splněno 
GS 10.11.2010 

5/79 
Úprava programu pro všestrannost 31.12.2010 Splněno, nutná 

kontrola v praxi GS, ACE Design  

6/79 
Projednat připomínky ke smlouvě – Oil Team 13.10.2010 Splněno, 

vypouští se Ing. J. Pecháček, JUDr.Toman  
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7/79 
Kontaktovat subjekt TC Nová Amerika – splátkový kalendář 13.10.2010 Částečně splněno 

Úkol trvá GS  

 
 
 
 
Úkoly ze 80. zasedání: 

Číslo 
úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

1/80 
Kontaktovat p.Jiroutovou a vyžádat podrobnější podmínky pro 
podporu projektu DVD I.Klimke 

10.11 
 

GS  

2/80 
Kontaktovat zlínskou oblast ve věci stížnosti na ing.Malého 10.11. 

 
GS  

3/80 
Kontaktovat sev.českou oblast ve věci stížnosti na obl.sekretáře 10.11. 

 
GS  

4/80 
Zpracovat materiál o použití bezp.čepů pro ČSTV 10.11. 

 
Manažer všestrannosti + M.Pejčoch  

 
 
 
Přílohy:  
1. Zápisy z komisí disciplín – vytrvalost, drezura (manažeři, Rada, OS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


