Zápis z 10. zasedání VV ČJF - dne 14. 3. 2012
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ivan Černoch, Dana Denková, Václav Drbal, 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
Hosté: Gabriela Křístková
Omluveni: ing.Nora Hořická

Skoky:
1. Manažer informoval o stavu překladu pravidel. Změn je příliš. Manažer žádá, zda by pro rok
2013 mohl pravidla překládat profesionální překladatel. Opět to ale musí být někdo z oblasti
jezdeckého sportu, protože jde o velice specifické téma.
2. VV ČJF projednal návrhy na znovuzavedení 3.neposlušnosti v parkurové skákání. VV ČJF
obdržel několik žádostí, z nichž každá měla jiný obsah a navrhovala jinou úroveň a typ
soutěží, ve kterém by pravidlo 3.neposlušnosti mělo platit. Po dlouhé diskuzi schválil VV ČJF,
že s platností od 1.4.2012 bude platit pravidlo 3.neposlušnosti v soutěžích všech úrovní.
3. Styl šampionát: rozpisy jednotlivých kol schvalují oblasti. Rozpis celého seriálu je schválen
VV ČJF. Finále se oproti původnímu rozhodnutí nepojede při MČR d,J v Ptýrově, ale při ČSP
Hořovice.
4. Manažer obdržel od VV ČJF návrh tabulky sport.tech.podmínek stavby parkuru.

Drezura:
1. Manažerka informovala o jednání komise – 5.3.2012. VV ČJF projednal zápis.
2. VV ČJF schválil bodový systém pro kvalifikaci na zahraniční výjezdy v roce 2012 předložený
drezurní komisí.
3. Komise předložila VV materiál týkající se stínového rozhodování u zkoušek – bude
projednáno ve spolupráci s Dr.Říhovou.
4. Komise předložila VV materiál týkající se rozdílů ve známkách udělovaných českými
rozhodčími a známkách udělovaných rozhodčími ze zahraničí v úrovni GP. Čeští rozhodčí
nadhodnocují výkon a rozdíly mezi českými a zahraničními rozhodčími postupem času
stoupají. Drezurní komise zavede povinné doškolovací semináře, zaměřené na úlohy vysoké
úrovně, jelikož existuje skupina rozhodčích, kteří neabsolvovali ani jeden ze seminářů
pořádaný na toto téma za posledních několik let, ale úlohy GP rozhodují.
5. Manažerka informovala o kolizi termínu ME JY a MČR. ME začíná v neděli 8.7., tedy
poslední den MČR. Komise navrhuje, aby se MČR v juniorské kategorii konalo v rámci CDIJ
Brno. VV ČJF souhlasí. Junioři tak nebudou soutěžit v úlohách JD, JD, vJ jak ukládají
původně schválené STP 2012, ale pojedou JD, JJ, vJ jak je dáno rozpisem CDIJ Brno.
6. VV ČJF na doporučení ing.Metelky schválil pravidla seriálu Severočeský drezurní pohár 2012.

Všestrannost:
1. Manažer informoval o jednání komise – 18.2.2012. VV ČJF projednal zápis z komise.
2. Manažer informoval o soustředění (Otradovice – drezura 9.-11.3., skoky 29.-31.3.). ČJF
proplatí z rozpočtu komise 4500,- za pronájem haly a lektory.
3. Na neoficiální ME družstev 2013 se připravuje cca 20 jezdců. GS vyžádala informace, přišel
rozpis z minulého roku a byl přeposlán paní Šedé. Vzhledem k tomu, že se jedná prakticky o
běžné mezinárodní závody, tak rozpis v roce 2012 hotový velmi pravděpodobně nebude.
Rozpisy přicházejí na federace průměrně cca 2-3 měsíce před danými závody.
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4. Komise všestrannosti by ráda zahájila také soutěže vypsané na styl. V ČR s tímto nejsou
zkušenosti. Manažer vznesl dotaz, zda by bylo možné, účastnit se stylové soutěže nebo
semináře pro rozhodčí v Německu. GS zajistí informace, zda se takový kurz koná a za jakých
podmínek.
5. B.Rejnek připravuje školení překážkových rozhodčích. Zatím probíhá překlad materiálů.
6. VV ČJF schválil žádost komise, aby byl M.Pejčoch, který byl druhým bezpečnostním
komisařem pod ČJF byl nahrazen někým, koho vybere komise ve spolupráci s B.Rejnkem.

Spřežení:
1. Manažer informoval o jednání komise spřežení – 3.3.2012. VV ČJF projednal zápis z komise.
2. Manažer informoval o vozatajském semináři a soustředění reprezentace 3.-4.4. v Kladrubech.
3. VV ČJF znovu projednal žádost J.Hroudy o změnu STP a kvalifikačních podmínek pro MČR.
Kvalifikační umožňují kvalifikovat se i sportovci, který na mezinárodní úrovni reprezentuje
jinou zemi, protože je možné je plnit i na národních závodech, kde J.Hrouda může startovat za
svoji českou stáj na české licence.
4. Manažer informoval o potížích, které pořadatelům způsobuje kauce při podpisu smlouvy o
tech.zabezpečení mezinárodních závodů. Bude projednáno VV ČJF.

Voltiž:
1. Manažerka se z jednání omluvila, ale zaslala několik písemných bodů, které přednesl
viceprezident pro sport.
2. Pravidla voltiže pro rok 2012 byla odevzdána ing.Metelkovi. a jsou již zveřejněna na webu
ČJF.
3. Směrnice FEI pro voltiž jsou rozpracované. FEI ještě provedla aktualizaci 1.3.2012. Překlad
by dle informací manažerky měl být hotový do konce března.
4. seminář pro rozhodčí proběhl 25.-26.2. lektoři: D.Blažek, M.Guznar Růžičková, 11 rozhodčích
+ 18 osob z řad cvičitelů, trenérů a lonžérů.
5. Manažerka odevzdala seznam rozhodčích pro MČR po změně, a seznam rozhodčích pro MČR
paravoltiž.
6. Manažerka odevzdala přehled plánovaných výjezdů L.Kloudy na první pololetí 2012.

Vytrvalost:
1. Manažer informoval o jednání komise vytrvalosti 1.3.2012. VV ČJF projednal zápis z komise.
2. Manažer informoval o sestavě sboru rozhodčích na MČR-E. Bude dodáno do příštího jednání
VV ČJF.
3. Manažer informoval o průběhu školení FEI (Pecs HUN, 9.-11.3.2012) , kterého se zúčastnili:
MVDr.Bezděková a A.Terber. VV ČJF schválil proplacení vstupního poplatku účastníkům.
4. Manažer vznesl dotaz na definitivní rozpočet 2012. D.Denková informuje, že zatím nemáme
rozhodnutí MŠMT, ale že finance, které jsou v provizorním rozpočtu určené pro disciplíny
nebudou ani po obdržení rozhodnutí MŠMT nijak kráceny.
5. Manažer informoval o plánovaném výjezdu reprezentace do Jihoafrické republiky. Pořadatel
zajistí účastníkům náklady na pobyt (ubytování a stravování) a zapůjčení koní. Česká strana
hradí pouze letenky. ČJF hradí z rozpočtu disciplíny letenku pro šéfa ekipy, jezdci letí na
vlastní náklady.
6. Manažer vznesl dotaz na možnost revize rozhodčích ve vytrvalosti (na základní národní
úrovni). Upozorňuje na fakt, že v začátcích disciplíny se stal rozhodčím pro vytrvalost každý,
kdo složil rozhodcovské zkoušky, ale většina z nich tuto disciplínu vůbec nerozhoduje.
Komise navrhuje uspořádat refreshing. Ti rozhodčí, kteří projdou refreshingem, budou nadále
mít kvalifikaci pro vytrvalost, pokud se někdo na refreshing nepřihlásí (z rozhodčích, kteří
získali kvalifikaci na E ještě v rámci všeobecných rozhodcovských zkoušek), přijde o možnost
rozhodovat vytrvalost.
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Pony:
1. Manažerka informoval o plánovaných výjezdech na mezinárodní závody v jarních měsících
2012.
2. Manažerka informovala, že FEI stále nezveřejnila kval.podmínky pro ME-pony. Bylo již
urgováno GS na FEI, bude upomínáno opět.
3. VV ČJF vzal na vědomí zprávu z pony soustředění 02 – 03/2012.
4. VV ČJF schválil na doporučení ing.Metelky pravidla Pony šampionátu 2012.
Reining:
1. Překlad pravidel 2012 byl odevzdán, budou ale ještě zapracovány národní úpravy – kompletní
budou do pátku 16.3.
2. Manažer informoval o vyhlášení Šampionátu jezdců pro rok 2012.
3. Manažer odevzdá do 31.3. návrh na podmínky udělování výk.odznaků v reiningu.
4. Komise reiningu zaměří letošní vzdělávání na mládež. Proběhne seminář pod vedením
zahraničního trenéra. Zatím neupřesněno kdy a kde se bude konat.
Ostatní:
1) VV ČJF projednal zápis z posledního jednání 15.2.2012
2) Upřesnění bodu 21) zápisu z VV 15.2.2012. Povinnost nosit tříbodovou přilbu vždy, když
jezdec sedí na koni je ošetřena pro jednotlivé disciplíny danými pravidly.
3) Pořadatel CAI-A Nebanice žádá o výjimku ze smlouvy (zrušení kauce). Zamítnuto.
4) Pořadatel MČR-S sen.Y Martinice žádá o schválení páté rozhodčí do sboru, která nesplňuje
kvalifikaci stanovenou pravidly. Schváleno, pakliže další složení sboru odpovídá pravidlům a
tato rozhodčí je zde navíc, z důvodů získávání praxe a zkušeností.
5) VV ČJF upozorňuje, že steward na opracovišti NENÍ členem sboru rozhodčích!
6) VV ČJF schválil žádost oblasti B o jmenování Mgr.J.Perníčkové národní rozhodčí pro skoky.
7) VV ČJF schválil žádost oblasti B o udělení čestného odznaku ing.V.Šretrovi.
8) VV ČJF projednal zápis OV oblasti K (6.3.2012). Na vznesené dotazy na VV odpoví
Dr.Říhová.
9) VV ČJF projednal zápis OV oblasti G (22.1.2012)
10) VV ČJF projednal zápis OV oblasti F (7.3.2012). Bod 2) vodění koně při ZZVJ nebylo
zrušeno!
11) VV ČJF projednal zápis OV oblasti B (21.2.2012). Bod 14) je v pravomoci OV rozhodnout, že
od pořadatele poplatek za změnu v nár.kalendáři požadován nebude. VV ČJF se k tomuto
přiklání, protože pořadatel byl nucen posunout termín zároveň s CSI, z důvodu kolize s jinými
závody v Ebreichdorfu.
12) VV ČJF projednal zápis OV oblasti L (5.3.2012).
13) VV ČJF projednal zápis OV oblasti E (25.1.2012).
14) Valná hromada ČSTV se uskuteční 28.4.2012 – za ČJF se zúčastní L.Spiwoková.
15) VV ČJF schválil návrh hlavičkového papíru, který bude používán pro různé dokumenty ČJF i
na úrovni oblastí.
16) J.Malinovský přednesl návrh na uspořádání tiskové konference 17.4.. Předběžně schváleno
VV. Dále bude projednán a schválen rozpočet tisk.konference.
17) VV ČJF schválil seminář pro pořadatele na téma PR a medializace. Seminář proběhne 17.4.
stejně jako tisk.konference, čímž se značně snižují náklady. Účastnický poplatek 500,-. Příjmy
a výdaje jsou předmětem rozpočtu ČJF.
18) J.Malinovský představil ceník reklamy v rámci záznamům sportovních akcí v ČT, díky
kterému by se mohlo podařit pokrýt náklady na pořízení záznamů.
19) Do doby podepsání smlouvy bude J.Malinovský jednat ve věci medializace a sponzoringu
z pověření VV ČJF.
20) VV ČJF obdržel dotaz ze tří oblastí, jak nakládat s platbami za subjekty, které došly
29.2.2012. Stanovy hovoří ve svém přechodném ustanovení čl.20.1., že členství těch osob,
3

které byly členy ČJF k 31.12.2011 zaniká dne 28.2.2012, pakliže nesplní do tohoto termínu
podmínku vzniku členství. Jelikož změna Stanov je v pravomoci pouze Konference a ta tyto
Stanovy schválila v květnu 2011, není možné, aby VV ČJF z plnění těchto Stanov schvaloval
jakoukoliv výjimku.
21) VV ČJF schválil, že financování vzdělávací komise pokryje ČJF z vlastních zdrojů, nikoli
příspěvkem oblastí, jak bylo původně schváleno. VV ČJF tak schválil i změnu v rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že výdaje na smlouvu s OSA a Kooperativou budou na rok 2012 nulové,
bude ř.138 rozpočtu ČJF přejmenován na „komise vzdělávání“ a přidělena výše prostředků
45.000,- Kč (5.000,- rezerva) a řádek č.139 bude přejmenován na „ostatní“ s využitím na
marketing.služby, kdy 20.000,- Kč bude na marketing a 15.000,- Kč rezerva.
22) VV ČJF projednal stížnost P.Juhaszové, která za přípravný výbor Královehradecké oblasti
upozorňuje, že OV oblasti F s nimi nespolupracuje. VV ČJF rozhodl tuto stížnost postoupit a
projednat na Radě 28.3.
23) VV ČJF projednal možnost spolupráce s Výzkumným ústavem živočišné výroby Uhříněves
v oblasti wellfare a péče o koně. GS vyžádá podrobnosti a bude projednáno a případně
schváleno na VV v dubnu 2012.
24) Ing.Pecháček informoval ukončení spolupráce s časopisem Jezdectví, výpovědí ze strany
časopisu s platností od 1.5.2012.
25) VV ČJF uložil D.Denkové provést revizi smluv v rámci SCM.
26) VV ČJF pověřil D.Denkovou účastnila všech soudních jednáních v kauze H.Šalamonové.
27) D.Denková informovala o průběhu soudního jednání, které proběhlo 22.2.2012 v Ostravě. A
v dalších krocích, které z něj pro ČJF plynou.
28) Vzhledem k tomu, že únor a březen jsou pro oblastní sekretáře výjimečné náročné měsíce, byl
termín pro odevzdání únorových účetních dokladů na centrálu posunut na 28.3.
29) Dostihový spolek Pardubice a.s. je v insolvenci. ČJF zde má nesplacené pohledávky.
V nejbližších dnech proběhne přihlášení ČJF k pohledávkám.
30) VV ČJF projednal čerpání rozpočtu disciplín k 29.2.2012.
31) Hodiny všeobecné teorie pro uchazeče zkoušek trenérů bez maturity mohou být splněny na
FTVS nebo na jiné střední odborné škole. Bude doplněno v materiálu o vzdělávání v ČJF.
32) VV ČJF projednal dotaz oblasti H, zda je možné, aby jezdkyně s licencí pro paradrezuru
závodila i v klasické drezuře. Toto možné není, pokud jezdec chce chodit klasickou drezuru, je
nutné složit ZZVJ a získat licenci ČJF.
33) VV ČJF projednal dotaz D.Křemenové, jak si může nahradit seminář ze všeobecných pravidel
pro zkoušky rozhodčích. Seminář je možné nahradit účastí na refreshingu, který proběhne
14.4. v Brně.
34) VV ČJF schválil žádost R.Bauera o rozšíření školení rozhodčích o voltiž.
35) VV ČJF projednal žádost voltižní komise, o uznání trenérské licence z NED NF pana
D.Bijlsma. Pokud přinese nějaký doklad o složení tren.zkoušek v Nizozemí je možné uznat
licenci bez problémů.
36) Dr.Říhová odevzdala D.Denkové vyúčtování prvního stylového semináře ve Svinčicích.
37) VV ČJF projednal materiál ke vzdělávání (ke změnám došlo prozatím v úrovni ZZVJ).
38) G.Křístková informovala o průběhu revize, kterou provedla KRK ČJF dne 22.2.2012.
39) VV ČJF schválil J.Perníčkové příspěvek na telefon ve výši 800,- Kč měsíčně, což se rovná
schválenému paušálu pro manažery. J.Perníčková vrátí simkartu služebního telefonu ČJF a
bude používat soukromý telefon.
40) Od 1.4.2012 dochází k přečíslování pevných linek na sekretariátu ČJF – nová čísla: 242429244,
242429257

41) Příští jednání VV se uskuteční: 11.4., 16.5., 20.6.
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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

31.3.2012

Jednání s O2 o rozšíření smlouvy o oblastní telefony

15.2.2012

GS

31.3.2012

Nové podmínky pro udělování výk.odznaků-reining

15.2.2012

I.Černoch

31.3.2012

Vypracovat smlouvu – J.Malinovský

14.3.2012

GS
4/7

1/8

2/8

3/8

1/9

D.Denková
2/9

Urgovat kvalifikace ME pony 2012 na FEI

29.2.2012

Školení překážkových rozhodčích ve všestrannosti - koncept

31.3.2012

Manažer
4/9

5/9

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

Úkoly z 10.zasedání VV ČJF:

1/10

Odpověď na dotazy ze zápis oblasti K

16.3.2012

JUDr.Říhová
2/10

Informace o styl.semináři pro všestrannost pod GER NF

31.3.2012

GS
3/10

Podrobnosti ke spolupráci k oblasti wellfare s VÚŽV Uhříněves

31.3.2012

GS
4/10

Úkol trvá

Úkol trvá

Úkol trvá

Úkol trvá

Úkol trvá

31.3.2012

GS
3/9

Stav plnění

Revize smluv - SCM

30.4.2012

D.Denková
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Úkol trvá

Přílohy:
-

zápis z jednání drezurní komise – 5.3.2012
zápis z jednání komise všestrannosti – 18.2.2012
zápis z jednání komise spřežení – 3.3.2012
zápis z jednání komise vytrvalosti – 1.3.2012
bodový systém pro kvalifikaci na CDI pro rok 2012
zápis z jednání OV – oblast B – 21.2.2012
zápis z jednání OV – oblast E – 25.1.2012
zápis z jednání OV – oblast F – 7.3.2012
zápis z jednání OV – oblast G – 22.1.2012
zápis z jednání OV – oblast K – 6.3.2012
zápis z jednání OV – oblast L – 5.3.2012
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