Zápis z 37. zasedání VV ČJF - dne 15. 7. 2014
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, ing. Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková,
ing. Milan Theimer
Hosté: Ivan Černoch, Ing. Renata Habásková, Michaela Litovová, Ing.Antonín Klauz, Ing.Jiří Kunát,
Martin Ohnheiser, Mgr.Jana Perníčková, JUDr.Petr Toman
Omluveni: Andrea Videnková
Nepřítomni: zástupce KRK
V úvodu Ing.Pecháček přivítal nového generálního sekretáře Nellu Gottweisovou. Zároveň
poblahopřál českým reprezentantům k úspěchům z uplynulých dní, zejména družstvu v PN CSIO
Budapest.
Spřežení:
1. Manažer informoval o jednání komise 5.7. VV ČJF projednal zápis z komise.
2. VV ČJF jmenoval p.Jiroušovou národní rozhodčí.
3. na WEG se kvalifikovali Jiří Nesvačil, Jiří Nesvačil jr, Radek Nesvačil. Všechny FEI pasy
koní, kteří jedou na WEG byly zkontrolovány při CAI Nebanice Dr.Pokornou. Koně projdou
vet.prohlídkou před odjezdem. Vykoná ji Dr.Přikryl.
4. Manažer komise vyjádřil přání, aby byl přizván k jednání Rady, kde se bude projednávat
koncepce disciplín. Ostatní manažeři se k názoru přiklánějí.
5. Komise žádá o výjimku z kvalifikace na MČR-A4, protože není dostatečný počet
kvalifikovaných čtyřspřeží. VV ČJF výjimku neschválil.
Pony:
1. Manažerka reagovala na návrh skokové komise zrušit finále stylšampionátu 2014 – pony
komise pořádá při finále velkých koní Superfinále stylšampionátu pony – proto je také pro
jeho zachování.
2. Na ME pony nejede žádný zástupce ČR z důvodu vysokých nákladů. ME se koná v Irsku.
Navíc T.Markusková nemá již vhodného koně.
3. Jezdkyni T.Markuskové a S.Vegrichtové vyplatí komise příspěvek na přípravu a kvalifikace na
ME, ve výši startovného na CDIP v Radzionkowě.
4. ing.Metelka schválil rozpis na MČR S+D pony Zduchovice. Schválen také rozpis na MČR
Humpolec, kde se koná MČR pony všestrannost. Na MČR bude probíhat měření pony. Práci
inspektora uhradí komise ze svého rozpočtu.
5. Bylo zrušeno kolo Benjamin Cup v Humpolci.
6. Komise vyjádřila pochvalu pořadateli Šampionátu ve Zduchovicích.
7. VV ČJF projednal zápis z pony komise 5.7.2014
Všestrannost:
1. Manažer upozornil na chybné rozpisy schválené na oblastech.
2. Manažer vznesl dotaz na uvádění věcných cen v rozpisech soutěží. Ing. Metelka
upřesnil, že u věcných cen musí být v rozpise soutěže uvedena celková hodnota udělovaných
věcných cen v dané soutěži a stanoven celkový počet udělovaných věcných cen.
3. Koně kvalifikovaní na WEG Gomba a Alnaki xx musí projít vet.prohlídkou před odjezdem.
4. ME J se zúčastní B.Kamírová, Š.Votavová a A.Lexová. Vedoucí ekipy MVDr.Horná.
5. ing.Metelka schválil rozpisy na MČR Humpolec, Borová i Brno Panská Lícha
6. Komise opětovně doporučuje zavedení žlutých karet.
7. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti 1.7.2014.
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Skoky:
1. Manažer informoval o výjezdu na CSIO Budapest a zejména o historickém úspěchu českého
družstva – vítězství v Poháru národů. Také družstvo juniorů zvítězilo v Poháru národů při
CSIOJ Budapest.
2. Manažer informoval o přípravě na ME chJY Arezzo. ČJF vysílá družstvo ve všech věkových
kategoriích. Ve dnech 5.-6.7. proběhlo soustředění výběru jezdců pro Arezzo v Šamoríně.
Vedoucím ekipy byl jmenován Martin Ohnheiser.
3. Manažer informoval o změně nominace na CSIO Bratislava po MČR v Martinicích. Složení
ekipy: A.Opatrný, Z.Zelinková, J.Hruška, A.Kellnerová, B.Tomanová. Nominativně byl
přihlášek také Z.Hruška. ČJF se pokusí sjednat s OC možnost poslat 6 jezdců.
4. Příprava na WEG: A.Opatrný ve spolupráci s T.Nagelem plánují přípravu českého družstva na
WEG.
5. ing.Šalek odstoupil z pozice vedoucího ekipy na WEG 2014. Vedoucím ekipy byl jmenován
M.Ohnheiser.
6. Stylšampionát: skoková komise navrhuje zrušit finále 2014 z důvodu nákladů. Vypracovat
funkční koncepci 2015 ve spolupráci se sponzory, tak aby byli jezdci motivováni se soutěží
účastnit a pořadatelé je vypisovat. VV ČJF zrušení finále 2014 neschválil. Seriál je v běhu a ti
jezdci, kteří se ho účastní by zrušením finále byli poškození. Ing.Theimer žádá M.Ohnheisera
o dodání termínu finále stylšampionátu.
7. Spolupráce s O.Petersonem je v přípravě. Vznikne nový metodický pokyn ke stavbě parkuru.
Dále FEI vypisuje kurz stavitelů parkurů FEI Level 1 v lednu 2015 na Slovensku. V plánu je
vyslat vybrané stavitele, protože Level 1 umožňuje účast i bez plynulé angličtiny.
8. Manažer podá písemné stanovisko skokové komise k průběhu MČR v Martinicích.
9. Manažer vznesl dotaz, zda je účast zahraničních stavitele při MČR-sen. nutné hradit z rozpočtu
komise. Reakce VV ČJF: V roce 2013 byla tímto způsobem podpořena účast E.Petroviče na
MČR v Ptýrově. Jeho parkury jsou hodnoceny velmi dobře a jeho působení na MČR 2014
v Martinicích by mělo být podpořeno stejným způsobem. Smluvně to ale nikde zakotveno
není.
10. VV ČJF jmenoval M.Kodadovou a J.Rajchmanovou Palečkovou národní rozhodčí.
11. Dne 27.7. proběhne doškolení stavitelů parkurů s Ing.Šímou v oblasti K.
12. Odměna vedoucímu ekipy – VV doporučil zrušit vyplácení odměny vedoucímu ekipy na
skokových výjezdech. Bude projednáno ve skokové komisi.
13. Ing.Metelka schválil rozpis na MČR – dJ Ptýrov 2014.
Vytrvalost:
1. Manažerka informovala o průběhu MČR sen. v Borotíně. Trať byla technicky náročná, navíc
bylo horké počasí.
2. FEI přijala od 1.8.2014 nové pravidlo pro kategorii Novice. Komise chce převzít pravidlo
s okamžitou platností, tedy taktéž od 1.8. Souhlas VV.
3. Manažerka informovala o průběhu ME JY v Itálii. Závod dokončila pouze Karolína Pflugová.
Výsledky mohly být lepší, pokud by jezdci soutěž jeli týmově, což se nedělo.
4. WEG Normandie – M.Drásal odstoupil z pozice vedoucího ekipy. Komise jmenovala vedoucí
ekipy MVDr.Patschovou. Dále jako asistent pojede L.Hrabalová. VV ČJF schválil nového
vedoucího ekipy. Manažerka informovala o iniciativě několika osob, za účast MVDr.Ottové a
MVDr.Dvořáka jako oficiálních veterinářů výpravy. Komise i VV ale trvá na původně
jmenovaném veterináři. Dr. Dvořák se výjezdu nemůže účastnit z rodinných důvodů.
5. M.Drásal odstoupil z komise vytrvalosti. Kooptována byla L.Hrabalová. D.Denková
upozorňuje, že i u člena komise disciplíny platí, že funkce končí 2 měsíce po doručení
odstoupení v písemné formě.
6. VV ČJF projednal zápis z komise vytrvalosti 4.7.2014.
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Voltiž:
1. Disciplína se neprojednávala.
Drezura:
1. Sbor rozhodčích na MČR – D byl doplněn o FEI 3* rozhodčího z Francie –
2. VV ČJF jmenoval G.Valeriánovou specializovanou rozhodčí.
3. Komise připravuje kategorizaci závodišť a také kategorizaci jezdců.
4. VV ČJF obdržel žádost L.Sekaninové o proplacení nákladů na účast na jednání pracovní
skupiny EEF pro drezuru. Ani drezurní komise ani VV ČJF nebyl před tím obeznámen s tím,
že kdokoliv za ČJF vstupuje do pracovní skupiny v rámci zastřešující organizace EEF.
Manažerka i VV ČJF se shodli, že zástupcem by měla být nová GS Nela Gottweisová.
5. ing.Metelka schválil rozpis na MČR paradrezura Hradištko.
6. ME JY Arezzo – manažerka se sešla s L.Marešovou a p.Dvorníkovou. Vzhledem
k informacím, které byly podány ohledně průběhu ME-D ing.Pecháčkovi se rozhodli účastníci
reagovat písemně a uvést své informace a reakci.
7. VV ČJF projednal zápis z drezurní komise 8.7.2014.
Reining:
1. Manažer informoval o průběhu ME JY v Givrins. Družstvo bohužel bylo oslabeno ztrátou
jednoho z koní již před odjezdem a odstoupením jednoho z koní na místě. ME 2015 bude také
v Givrins.
2. Ve dnech 26.-27.7.2014 proběhne refreshing rozhodčích reiningu.
3. Na WEG splnil kvalifikaci L.Brůček.
Ostatní:
1. VV projednal zápis z 14.5.2014.
2. Na jednání VV byli přizvání předseda oblasti R A.Pejos a předsedkyně oblasti F.
Ing.Gotthardová. Předmětem jednání je delimitace majetku po vzniku nové oblasti R. Oblast R
požaduje zařadit do delimitace majetek, který byl již v roce 2013 prodán. D.Denková
vysvětlila všechny okolnosti, na základě kterých již neexistující resp.prodaný majetek nelze
delimitovat. Došlo k dohodě mezi oblastmi F a R a delimitační protokol byl podepsán. Tím lze
vznik nové oblasti R a delimitaci považovat za uzavřenou.
3. VV schválil odměnu pro každého člena vítězného družstva ve výši 25 000 Kč za vynikající
sportovní reprezentaci na CSIO Budapešť (složení družstva A. Opatrný, O. Zvára, Z.
Zelinková, E.de Moussac). Dále schválil odměnu pro každého člena vítězného družstva ve
výši 10 000 Kč za vynikající sportovní reprezentaci na CSIO ch/J Budapešť (složení družstva
A. Kellnerová, F. K.Krakowská, A. Půlpánová, K. Málková). Dále byla schválena odměna
30 000 Kč za vítězství v GP Varšava A. Opatrnému a za vítězství v GP Celje Z.Zelinkové.
4. Dr.Říhova podala zprávu o jednání EEF v Budapešti.
5. VV ČJF projednal dopis z AK Mašek, Kočí, Aujezdský k situaci, která vznikla při ČSP VC
Kolína v Ptýrově. VV ČJF projednal také návrh Dr.Tomana na odpověď a tuto zašle do
jmenované AK.
6. Ing.Pellarová doručila dne 14.7.2014 dopis, že taktéž odstupuje z KRK. Funkce v KRK ČJF
končí Ing. Pellarové dne 13.9.2014. Dle Stanov je možno všechny tři členy kooptovat. Budou
osloveny OV, aby zaslali své návrhy na kandidáty.
7. Vzhledem k tomu, že z hlediska metodiky dotací MŠMT vychází provádět kontrolu čerpání
revizním orgánem sportovního svazu, VV ČJF upozorňuje, že by měla proběhnout kontrola
dotací za rok 2013 ihned, jak bude Radou ČJF kooptována nová Kontrolní a revizní komise.
8. KRK provedla údajně kontrolu v oblasti G – zaznamenané licence v databázi versus přijaté
finance za licence. Neshledala žádné pochybení. Zápis o této kontrole ale do dnešního dne na
sekretariát nedorazil.
9. Na MČR d, J Ptýrov předá medaile za VV Ing.Theimer. Ing.Pecháček je v termínu mimo ČR.
10. VV ČJF projednal zápis z oblasti C – 30.6.2014 –Bod 2) dle stanov Radu svolává prezident
dle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců. Rada se konala 3.12.2013 a dále 28.5.2014,
takže dle stanov by se další jednání mělo konat do 27.11.2014. Náklady na jedno jednání Rady
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je zhruba 40 tis. Kč. Bod 3) schvalování formuláře rozpočtu přísluší Radě. Bod 4) Koncepce
měla termín do 30.6.2014 a s výjimkou jedné disciplíny odevzdali své koncepce všichni
manažeři až v červnu.
11. VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 9.7.2014 – bod 11) dopis předán osobně p.Denkové
teprve na MČR v Martinicích. D.Denková osobně odpoví.
12. VV ČJF projednal zápis z oblasti R – 26.6.2014
13. VV ČJF projednal zápis z oblasti E – 24.6.2014
14. VV ČJF projednal zápis z oblasti V – 12.6.2014
15. VV ČJF projednal zápis z oblasti D - 20.6.2014
16. VV ČJF projednal zápis z oblasti K – 29.6.2014
17. VV ČJF projednal zápis z oblasti G – 10.6.2014
18. VV ČJF schválil kurz cvičitelů v M.Lázních – zahájení 1.11.2014 – ukončení 11.1.2015.
19. Dne 5.8.2014 pořádá ČOV rozpravu k návrhu zákona o podpoře sportu za účasti ministra
školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA. Za ČJF se zúčastní D.Denková.
20. ČOV nově uzavřel se sportovními svazy dohodu v souvislosti s dary z loterií. ČJF dohodu
s ČOV uzavřela. Nově byl otevřen pouze pro účely těchto darů bankovní účet u ČSOB
(podmínka ČOV) a v rámci dohody již bylo ČOV poskytnuto pro ČJF 593 tis. Kč. Prostředky
dle podmínek ČOV je povinen příjemce spotřebovat do konce třetího roku následujícího po
roce, ve kterém příspěvek přijal a to pouze pro potřeby tělovýchovné a sportovní činnosti dětí
a mládeže do dovršení juniorského věku. O čerpání těchto prostředků bude VV rozhodovat
tak, aby byl použit v rámci všech disciplín jezdeckého sportu.
21. Příští jednání VV ČJF se uskuteční v úterý 12.8.2014 v Němčicích

Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
2/23

Úkol
Termín
Zodpovídá
Nový termín
Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními
12.6.2013
údaji o refreshingu
GS, ing.Metelka

1/28

2/30

5/30

6/30

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

13.11.2013

GS

31.7.2014

EEF, FEI solidarita (podpora styl.soutěží všestrannost)

16.1.2014

Sekretariát

18.¨8.2014

Žádosti o MČR 2015

30.4.2014

Manažeři ve spolupráci s pořadateli

15.8.2014

Dlouhodobá koncepce činnosti disciplín

30.6.2014

Stav plnění
Souvisí se změnou
dtb.systému, 2014
Částečně splněno
Trvá
Trvá
Trvá
Defin.termín
Splněno

Manažeři
1/34

Koncepce vzdělávání stylových rozhodčích

31.7.2014

Trvá

Vzdělávací komise
2/34

Kontakt- FRA NF vzdělávací systém

31.7.2014

Trvá

Vzdělávací komise
1/35

2/35

Návrh – úprava cen do soutěží / bod 14

30.6.2014

LPK

31.7.2014

Koncepce a proškolení schvalovatelů rozpisů

30.6.2014

Ing.Metelka

31.7.2014
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Trvá

Trvá

1/36

Koncepce školení stavitelů s O.Petersonem

31.7.2014

Trvá

M.Ohnheiser
2/36

Smlouva MČR pony Zduchovice

30.6.2014

Splněno

Ing.Theimer
3/36

Dodatky smluv s pořadateli MČR – výhry a příspěvek na tech.zab.

30.6.2014

Splněno

D.Denková
Úkoly z 37.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/37

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Otázky manažera skok.komise

12.8.2014

Ing.Theimer, ing.Metelka

Přílohy:
-

zápis z oblasti B – 9.7.2014
zápis z oblasti C – 30.6.2014
zápis z oblasti D – 20.6.2014
zápis z oblasti E – 24.6.2014
zápis z oblasti G – 10.6.2014
zápis z oblasti K – 29.6.2014
zápis z oblasti R – 26.6.2014
zápis z oblasti V – 29.6.2014
zápis z komise všestrannosti – 1.7.2014
zápis z komise pony – 5.7.2014
zápis z komise vytrvalosti – 4.7.2014
zápis z drezurní komise – 8.7.2014
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Stav plnění

Částečně splněno

