Zápis z 29. zasedání VV ČJF - dne 13. 11. 2013

Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, ing. Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková,
ing. Milan Theimer
Hosté: ing. Renata Habásková, ing. Jiří Kunát, Gabriela Křístková, Josef Malinovský, Mgr. Jana
Perníčková, Antonín Terber, Andrea Videnková
Omluveni: Ivan Černoch, ing. Antonín Klauz, Petr Švec, JUDr. Petr Toman

Skoky:
1. Manažer omluven.
2. VV ČJF vzal na vědomí odpověď manažera na stížnost Dr.Tomanové ve věci jednání
vedoucího ekipy v průběhu ME-JY 2013 (ESP).
3. VV ČJF projednal zápis skokové komise 11.10.2013.
4. VV ČJF projednal dopis z JO La Boheme Zduchovice, kterým oznamuje, že k splacení
smluvní pokuty za zrušení CSI 2013 nemá prostředky. D.Denková bude pořadatele
kontaktovat a sjedná splátkový kalendář.
5. VV ČJF jmenoval ing.Balaštíka národním rozhodčím pro skoky.
6. VV ČJF jmenoval Dr.Živníčka specializovaným rozhodčím pro skoky.
Všestrannost:
1. Manažer omluven. VV ČJF projednal zápis z jednání komise všestrannosti 6.11.2013.
2. VV ČJF vzal na vědomí dopis od pořadatele „Soutěže podkovy, o.p.s.“ jako reakci na články
v jezdeckých mediích k přidělení MČR do Humpolce. Smluvně bude u všech pořadatelů MČR
zakotveno, že pořadatel je povinen upravit trať, tak aby byla maximálně kvalitní pro závody
MČR. TD trať nejen přebírá, ale dohlíží i na její stavbu. Ing.Theimer bude dohlížet na stavbu
trati v Humpolci.
3. VV ČJF vzal na vědomí návrh komise na zařazení P.Veselovského do vzdělávání FEI a postup
na FEI stavitele parkurů – návrh na účast na mezinárodním kurzu. Je nutná alespoň středně
pokročilá znalost AJ. P.Veselovskému byl ze sekretariátu odeslán kalendář kurzů FEI 2014 a
podmínky vzdělávání FEI.
Drezura:
1. Manažerka informovala o výjezdu CDI3* Zakrzow – small tour vyhrál F.Sigismondi
(Apropos). Také další členové výpravy reprezentovali velmi dobře.
2. Manažerka odevzdala návrh změn pravidel pro 2014. Dále informovala, že vyjdou nové úlohy
FEI, které po jejich překladu předloží k doplnění do stávajících úloh.
3. Manažerka odevzdá D.Denkové zvlášť rozpočet na paradrezuru 2014 – termín do 28.11.2013.
4. Manažerka informovala o plánovaném paradrezurním soustředění s C.Milkinsem (30.11. –
1.12.2013 - Heroutice)
5. Termíny SCM - přelom 2013-2014 jsou vybrané – odevzdáno na ČJF J.Procházkové.
6. Manažerka vrací mobilní telefon, SIM kartu a nefunkční tren.sluchátka.
7. VV ČJF projednal zápis z drezurní komise 4.10. a 8.11.2013.
8. VV ČJF vzal na vědomí návrh pravidel pro pořádání závodů Šampionát ČR v drezuře 2014.

Spřežení:
1. VV ČJF projednal zápis z jednání komise 15.10.2013
2. Manažer informoval o přípravě nových pravidel pro rok 2014
3. Manažer odevzdal návrh rozpočtu, plán reprezentace a STP
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4. Manažer informoval o školení národních stavitelů tratí spřežení v Kolesách 23.11.2013.
školitelem bude p. Marek Zaleski.
5. Kontaktními osobami pro pravidla spřežení jsou p. Ing. Jiří Kunát a p. Jaroslav Pavel

Pony:
1. VV ČJF projednal zápis z jednání komise 5.11.2013.
2. Manažerka informovala o zahraničních výjezdech.
3. Proběhlo jednání o Zlaté podkově v Humpolci. Jednalo se o přípravě nové soutěže pro pony
ZLP (všestrannost) jako seriálu „Benjamin cup“ – 3 kvalifikační kola v Čechách (Humpolec,
Borová, Kolesa) a 3 kvalifikační kola na Moravě (Brno, Loštice, Rudná p. P.).
4. Manažerka informovala o proběhlém superfinále stylšampionátu pony ve Svinčících (skoky).
5. Manažerka informovala o soustředěních pony: C – Kolesa (ing.Vaněk), D – Heroutice
(D.Křemenová), S – Mělník (ing.Mestenhauser). S – Český dvůr (P.Hrůzek), S – JK Derby
(ing.Perníček).
6. Manažerka pozvala členy VV na Galavečer ve Zduchovicích 08/02/2014.
7. Manažerka informovala o úpravách drezurních úloh v pravidlech pro r. 2014 (na starosti
p.Pavlisová).
8. Manažerka informovala o problému, který se vyskytuje ve všestrannosti a to, že je potřeba 5
dokončivších dvojic, aby se výsledek počítal do žebříčku. Z důvodu příliš malé základny je
toto pravidlo ne vždy reálné.
Vytrvalost:
1. VV ČJF projednal zápis 8.11.
2. VV ČJF odvolal manažera Antonína Terbera z funkce na základě požadavku jezdců a zástupců
z řad členů vytrvalosti pro nekompetentnost, hrubé, vulgární a urážlivé chování, odbornou
neznalost, osobní zaujatost, sledování osobního prospěchu a nevhodné chování k FEI.
Voltiž:
1. Manažerka informovala o reprezentaci L.Kloudy. VV ČJF vyslovil pochvalu – vítězství
v prvním kole World Cup – Mnichov.
2. Vyhodnocení voltižního poháru bude pořádat TJ Slovan Frenštát v Mořkově 15.2.2014.
3. VV ČJF projednal zápis voltižní komise 10.11.2013.
4. Proběhla diskuze ke sloučení kategorií muži senioři a muži junioři na MČR 2013. Manažerka
zdůvodnila sloučení (nedostatek účastníků). Voltižní komise rozhodla o sloučení přímo na
MČR a na technické schůzce v Chomutově nikdo nebyl proti. Kategorie se sloučily již
poněkolikáté a ani v předchozích letech nebyly žádné protesty. V letošním roce také nebyl
podán žádný oficiální písemný protest.
5. Krácení příspěvku na tech.zabezpečení MČR Chomutov. Pořadatel doložil doklady za více než
120.000,-. VV ČJF zvážil, zda na základě informací, které obdržel na jednání 2.10. zkrátí výši
částky na technické zabezpečení. Po kontrole všech dokladů a konzultaci s A.Videnkovou a
ing.Metelkou rozhodl, že se příspěvek na technické zabezpečení krátit nebude.

Všechny disciplíny:
-

hodnocení a plán reprezentace: nedodala disciplína skoky.

Ostatní:
1. VV projednal zápis z 2.10.2013.
2. VV ČJF schválil grafický manuál loga ČJF – ke stažení na webu ČJF v sekci Dokumenty.
3. CSIO Olomouc 2013 – ing.Pecháček přednesl technické připomínky k areálu. Dále dle
informací z GA FEI Montreux bude vybráno v rámci divize 2 celkem pouze 8 kol, kam bude
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přidělen Furusiyya NC. Společně s pořadatelem bude hledáno případné řešení, dle rozhodnutí
FEI.
4. VV ČJF schválil účast ing.Sobotkové a ing.Večerka na kurzu FEI pro stewardy (Düsseldorf –
18.- 20.11.) ČJF proplatí vstup.poplatek.
5. VV ČJF obdržel žádost oblasti L o jmenování ing.Balaštíka hl.komisařem pro ZZVJ – bude
zařazen na seznam od 01/2014.
6. VV ČJF projednal zápis z oblasti L – 4.11.2013
7. VV ČJF projednal zápis z oblasti A – 30.10.2013
8. VV ČJF projednal zápis z oblasti D – 15.10.2013. Pořadatel JS Equitana Martinice nabízí
možnost praxe stavitelů při všech závodech pořádaných v areálu JS Equitana Martinice za
podmínek, že asistence bude započtena do plnění praxe z podmínek stanovených ve
vzdělávání a to v hodnotě alespoň 50 %. V režii JS Equitana bude pro asistenta celodenní
strava a ubytování.
9. VV ČJF projednal zápis z oblasti E – 10.9.2013.
10. VV ČJF projednal zápis z oblasti C – 9.9.2013
11. VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 2.10.2013 - bod 13) kartičky pro členy – bude
přeprogramována databáze (cena cca 13000,- plus DPH), tak aby se daly tisknout štítky
(podobné štítkům pro koně), které se budou lepit na karty a ne vypisovat ručně.
12. VV ČJF projednal zápis z oblasti H – 21.10.2013 – VV ČJF schválil žádost oblasti o vypsání
kurzu pro stavitele III.třídy. (únor – listopad 2014 – školitelé ing.Šalek, P.Hudeček).
13. VV ČJF žádá předsedy oblastí, aby na nejbližší jednání Rady ČJF (3.12.2013) předložili
návrhy na výši členských poplatků pro rok 2014.
14. Koně na Žofíně 2014 – VV ČJF projednal dopis ing.Motyginové. VV zváží výši příspěvku
ČJF na galavečer a schválí na příštím jednání.
15. JUDr. Říhová informovala o výsledcích školení a zkoušek stylových rozhodčích ve Svinčicích,
které se konaly ve dnech 25. - 26.10. 2013. Zkoušky úspěšně složili dva kandidáti. JUDr.
Říhová dále informovala o konání dalšího ročníku IGEQ konference v Malajsii, kde se mimo
jiné podařilo navázat dlouhodobější spolupráci se školiteli komisařů , cvičitelů a trenérů Ulfem
Wilkenem ze Švédska a Islay Auty z Velké Británie. V roce 2014 avizuje IGEQ uspořádání
semináře pro instruktory (termín a místo budou oznámeny). Dále byla poskytnuta informace o
jednání s MŠMT, ČJF žádá o zachování původního názvosloví cvičitel“ a o zařazení
kvalifikace „trenéra II. třídy“ do přehledu odborností.
16. Čestný odznak – na žádost oblastí uděluje VV ČJF čestný odznak L.Mazánkovi a
ing.Z.Studencovi. Na návrh VV ČJF je čestný odznak udělen Dr.N.Zálišovi.
17. D.Denková informovala o vývoji kauzy HŠ - pravděpodobné zrušení pravomocného rozsudku
– na základě podané stížnosti ministryně spravedlnosti k Nejvyššímu soudu v Brně, kdy je
napaden rozsudek v trestním řízení v kauze HŚ pro procesní pochybení ze strany Okresního
soudu v Ostravě, je nařízeno jednání dne 20.11.2013.
18. Jezdecký festival Lysá nad Labem 2014. J.Malinovský podal informace ke jmenované akci.
Žádá záštitu ČJF, protože akce bude masovou propagací jezdectví v ČR. ČT4 sport bude
denně po dobu konání festivalu v čase cca po hlavních Událostech vysílat 15 minutový
záznam. Dále bude odvysílán hodinový pořad o celého festivalu. VV ČJF zváží také finanční
podporu a rozhodne na příštím zasedání ČJF.
19. J.Malinovský informoval o jednání s Českou televizí – zařazení MČR pony do záznamů 2014.
ČT se k pořadům z pony závodů příliš nepřiklání, záznam z MČR 2014 schválili.
J.Malinovský doporučuje jako 11.pořad zařadit do seznamu pořadů hrazených ČJF závody
CSIO Olomouc 2014. Schváleno VV ČJF.
20. J.Malinovský informoval o plánovaném zájezdu na WEG 2014 s CK: transport, ubytování, bus
na závodiště. Více informací bude zveřejněno na webu ČJF do konce listopadu.
21. ing.Pecháček informoval o zasedání EEF – 14.-16.10.2013 – Stockholm.
22. ing.Pecháček informoval o GA FEI – 4.-7.11.2013 – Montreux. Významná část jednání byla
věnována problémům ve vytrvalosti a dalšímu volebnímu období prezidentky FEI.
23. KMK – VV ČJF zvažuje, jak pokračovat ve spolupráci se SCHČT na seriálu KMK? Dle
smlouvy je na sekretariátu ČJF veškerá agenda spojená s tiskem brožury, s přihláškami koní
do KMK, jejich účastí, bodování, pozvánkami do finále, výpočtu možné dotace na daného
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majitele. Samotná účast je ale dána určitými podmínkami SCHČT, které musí být
bezpodmínečně splněny, ale k důležitým informacím má přístup pouze zprostředkovaně přes
SCHČT (např.předvýběry hřebců, nebo kontrola PK), což je přinejmenším značně neefektivní
pro obě strany. Proběhne jednání s ing.Perníčkem.
24. Dr.Říhová obdržela žádost Anity Hurkové (BLR) o vydání licence ČJF. Jezdkyně doložila
výkonnost a povolení mateřské federace. Schváleno vydání licence ČJF.
25. VV ČJF projednal zápis KRK – 15.10. a 6.11.2013 (na webu ČJF v sekci Dokumenty) – info o
nesrovnalostech s grantem uděleným Magistrátem hl.m.Prahy oblasti Praha. U dvou oddílů
musely být peníze vráceny Magistrátu, protože došlo k pochybení v žádostech, resp.v
jednotlivých smlouvách o poskytnutí dotace konečným realizátorům mezi ČJF a subjekty ČJF.
Jednotlivé smlouvy připravovala oblast Praha. Závěry a doporučení KRK VV přijal. Dále do
31.10.2013 měla být dle smlouvy mezi ČJF a oddíly, kterým byl grant udělen doručená na
sekretariát průběžná zpráva o použití grantu (do 30.11. musí být na MHMP), což se nestalo.
26. Dr.Říhová informovala o schůzce komise pro vzdělávání. V průběhu měsíce ledna 2014
vyjdou skripta pro ZZVJ, která budou dostupná na webu ČJF.
27. VV ČJF schválil návrh překážkových stojanů ČJF /varianta A/ k účelům propagace při
závodech MČR.
28. Návrhy rozpočtů 2014 odevzdány manažery a oblastmi k 30.10. – s výjimkou oblastí G a K
(odevzdáno po stanoveném termínu).
29. Dr.Říhová informovala o jednání s MŠMT s panem Trnkou. Vzhledem k navrhované změně
terminologie v rámci kvalifikací schválených MŠMT, požádá VV ČJF, zda by v případě
jezdectví mohla být zachována kvalifikace cvičitel, protože je tento výraz všude zaveden.
30. D.Denková informovala o poradě předsedů svazů. K novému občanskému zákoníku bude
fungovat poradenství na krajských sdružení ČUS. Spolupráce s deníkem sport: J.Malinovský
už kontaktoval deník, ale zatím bez odpovědi. Pojistka VZP, smlouva OSA a Intergram
zůstávají pro rok 2014 stejné.
31. D.Denková informovala o jednání s firmou FINcentrum, která nabídla ČJF, že sežene pro ČJF
fin.prostředky výměnou za bezplatné poskytnutí dat z databáze členů ČJF. VV nesouhlasí,
databáze členů nemůže být poskytována k žádným komerčním účelům.

Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
1/13

1/20

2/23

Úkol

Termín

Zodpovídá
Dopracovat návrh na školení doškolování rozhodčích – celý systém

Nový termín
8.8.2012

D.Říhová, ing,Metelka

30.11.2013

Spolupráce mezi ČJF a ČT4 sport projekt „Žijeme sportem“

18.3.2013

Ing.Theimer, J.Malinovský
Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními
údaji o refreshingu

12.6.2013

GS, ing.Metelka
3/25

Zpracovat kompletní defin. dokument – Vzdělávací systém ČJF

30.11.2013

Stav plnění
Úkol trvá

Průběžně
Souvisí se změnou
dtb.systému, 2014
Trvá

Dr.Říhová
3/26

2/27

Návrh – žluté karta – konzultace se všemi manažery

30.10.2013

Ing.Metelka

9.12.2013

Doplacení výher MČR-D

15.10.2013

Trvá

Splněno

Sekretariát
3/27

Úprava pravidel – věcné ceny

1.4.2014

Ing.Metelka
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Trvá

4/27

Návrh rozpočtu 2014

30.10.2013

Částečně splněno

Manažeři, oblastní sekretáři
1/28

2/28

Defin.znění manuálu a grafického manuálu + zápis do ÚPV - logo

13.11.2013

GS

9.12.2013

Zadání výroby překážky ČJF a stojanů

13.11.2013

Částečně splněno
Trvá
Splněno

D.Denková
3/28

Vysílací práva na WEG 2014 – žádost na FEI

13.11.2013

Splněno

GS

Úkoly z 29.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/29

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Splátkový kalendář JO La Boheme

9.12.2013

D.Denková

Přílohy:
- zápis z komise všestrannosti – 6.11.2013
- zápis z komise spřežení – 15.10.2013
- zápis z drezurní komise – 4.10. a 8.11.2013
- zápis ze skokové komise – 11.10.2013
- zápis z pony komise – 5.11.2013
- zápis z komise voltiže – 10.11.2013
- zápis z komise vytrvalosti – 8.11.2013
- zápis z OV – oblast A – 30.10.2013
- zápis z OV – oblast B – 2.10.2013
- zápis z OV – oblast C – 9.9.2013
- zápis z OV – oblast D – 15.10.2013
- zápis z OV – oblast E – 10.9.2013
- zápis z OV – oblast L – 4.11.2013
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Stav plnění

