Zápis z 12. zasedání VV ČJF - dne 16. 5. 2012
Přítomni (dle abecedního pořádku):
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
Hosté: Gabriela Křístková, JUDr.Petr Toman
Omluveni: Ivan Černoch, ing.Nora Hořická, ing.Milan Theimer, MUDr.Helena Žižková

Skoky:
1. Manažer informoval o prvním oficiálním výjezdu juniorů a ml.jezdců - CSIO/JY
Lamprechthausen. Vedoucím ekipy M.Půlpán. Z rozpočtu skokové komise bude poplaceno na
místě startovné max.za 2 koně na jezdce.
2. Na výjezd CSIOY Hagen pojede pravděpodobně jen B.Tomanová a F.Doležal. Výjezd mohl
být objektivní prověrkou před ME v Ebreichsdorfu, ale kromě dvou výše jmenovaných se
nikdo jiný účastnit nechce. Účastníkům bude proplacen vstupní poplatek.
3. Skoková komise určila vedoucím ekipy na ME Ebreichsdorf M.Ohnheisera, veterinářem týmu
Dr.Vojáčkovou. Manažer informoval o spolupráci s firmou Dance and Jump, která
pravděpodobně sponzorsky zajistí jednotná saka pro družstva.
4. Akademické MS Aachen (22.-26.8.). Zájemci L.Kozák a M.Šínová. Pro účast ČR je třeba 3
jezdce do týmu.
5. Senioři: plánovaná účast na tradičním CSIO Bratislava.
6. Oblast K navrhuje ing.M.Šímovou jako školitelku pro vzdělávání rozhodčích. VV ČJF tento
návrh projednal a prozatím odložil.

Drezura:
1. Rozpis na MČR – D byl schválen 7.5.2012.
2. Manažerka žádá, zda by rozpočet disciplíny mohl být navýšen o náklady na vedoucího ekipy
na ME-J, jelikož se podaří postavit celé družstvo. Kalkulace bude provedena dle rozpisu na
ME – kalkulaci udělá Dr.Žižková.
3. TJJ Přední Kopanina žádá o jmenování K.Havlíčkové specializovaným rozhodčím. Musí žádat
oblast a doporučit komise.

Všestrannost:
1. Manažer informoval o prvním ofic.výjezdu na CCI Strzegom. V letošním roce není dostatek
mezinárodních závodů v dosažitelné vzdálenosti z ČR, je problém plnit si kvalifikaci na ME.
2. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti – 17.4.2012
3. 16.5.proběhne jednání B.Rejnka a p.Hesse ohledně případného školení stylových rozhodčích
pro všestrannost. P.Hess by přijel do ČR a školení by proběhlo v rámci závodů. Denní odměna
bude činit 150 EUR.
4. ing.Metelka schválil koncept školení překážkových rozhodčích.
5. Komise navrhuje odměnu ing.Palečkovi za práci na pravidlech – ve výši 3000,- Kč schváleno.
6. Manažer zařídí zaslání nabídky na nákup vysílaček na email GS.

Spřežení:
1. VV ČJF projednal zápis z komise spřežení – 14.5.2012
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2. Manažer žádá o uvolnění prostředků na dokoupení poškozených částí vozatajského parkuru
(balónky, kužely). Kalkulaci předloží manažer D.Denkové.
3. Manažer informoval o soustředění reprezentace s H.P.Reuschlinem. Druhé soustředění se již
připravuje. Zatím není domluvený termín s H.P.Reuschlinem.
4. Manažer žádá VV ČJF, zda by bylo možné schválit nákup centrální časomíry pro závody
(tabule se stopkami – 6ks za cca 3000,- Kč) z rozpočtu disciplíny – schváleno.
5. Manažer žádá, zda by bylo možné, že by se na odměně za obsluhu časomíry při závodech
spřežení podílela s pořadatelem také komise disciplíny. 2000,- Kč za obsluhu by platil
pořadatel, 1500 by doplácela komise. Schváleno.
6. Komise jmenovala vedoucí ekipy na tři nejdůležitější výjezdy 2012: MS – A1 Lezirias –
J.Pavel, MS – A4 Riesenbeck – ing.Kunát, DAP Fabiansebastyen – A.Barták.
7. Komise nedoporučuje jmenování E.Šimáčkové specializovanou rozhodčí pro spřežení. Žádost
zaslala oblast K. Ačkoliv je E.Šimáčková zkušenou spolupořadatelkou závodů ve spřežení a
pro disciplínu odvádí mnoho práce, nemá potřebnou praxi ze samotného rozhodování.
Voltiž:
1. Manažerka zaslala vstupní a závěrečné testy pro rozhodčí. Schváleno JUDr.Říhovou a
ing.Metelkou.
2. Dr.Říhová informovala o korespondenci s NED NF, která potvrzuje kvalifikaci pana
D.Biljsma. VV ČJF schválil na základě doporučení Dr.Říhové a voltižní komise udělení
licence trenéra II.třídy.
3. Komise navrhuje odměny za spolupráci na překladu pravidel, mezi ty, kteří se podíleli na
překladu rozdělit celkem 12000,- dle odevzdané tabulky – schváleno VV ČJF. Pro autorku
dočasného výsledkového programu – odměna 2500,- Kč – schváleno VV ČJF.

Vytrvalost:
1. Manažer informoval o výjezdech na CEI v jarních měsících (Babolna, Gartow, Mont.Le Soie)
a plánovaných CEI (Šamorín, Luhmuehlen) a výjezdu do JAR (na vypůjčených koních).
Z JAR bude pořízen záznam a odvysílán na ČT4.
2. Manažer požádal Dr.Říhovou o spolupráci při vzdělávání. Vytrvalost má nedostatek
technických delegátů.
3. Z komise vytrvalosti odstoupila T.Kucharská na vlastní žádost.
Pony:
1. Komise pracovala elektronickou cestou. Od posledního VV se nesešla.
2. Na závodech CIC Wr.Neustadt – Milak si jezdkyně Dvořáková splnila kvalifikaci na ME
pony)
3. N.Grünthalová vyjede na CSIOP Lamprechthausen, prověrka před ME-P.
4. VV ČJF schválil na doporučení ing.Metelky pravidla Šampionátu nadějí.
5. Manažerka informovala o průběhu Styl šampionátu a Wintermühle Trophy.
Reining:
1. Manažer zaslal podmínky pro udělování odznaků v reiningu – schváleno VV ČJF.
Ostatní:
1) VV ČJF projednal zápis z posledního jednání 14.3.2012
2) Ing.Metelka informoval o namátkové kontrole běžných národních rozpisů schvalovaných na
oblastech a upozorňuje na časté chyby: špatné složení sborů rozhodčích, rozdělení výher a
mnoho dalších.
3) VV ČJF projednal zápis oblasti L – 2.4.2012
4) VV ČJF projednal zápis oblasti B – 24.4.2012. GS projednala s V.Drbalem stížnost paní
Špačkové na jednání ing.Zetkové. Celkovému průběhu vystavování licencí by napomohla
systémová změna (jelikož nové licence koní pro celou ČR zpracovává pouze 1 osoba). Nejvíce
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potíží, na základě kterých se pak velmi těžko dá vyhovět žadatelům a urychlit vydávání licencí
ovšem způsobuje fakt, že přes dvouměsíční obdobní registrací, žádá drtivá většina subjektů o
licence koncem února. Jak centrální sekretariát, tak oblasti jsou pak v posledních dnech února
a v průběhu března zavaleni žádostmi, zatímco v lednu přichází pouze zlomek.
5) VV ČJF projednal zápis z oblasti C – 18.3.2012. Pro VV ČJF bod 1) řešení ing.Metelka bod 2)
kumulace funkcí – platí pravidla ČJF.
6) VV ČJF projednal zápis z oblasti F – 11.4.2012.
7) VV ČJF projednal zápis z oblasti K – 26.4.2012.
8) VV ČJF obdržel dotaz A.Pejose, v jakém stavu jsou jeho stížnosti na oblast F – 1) start jezdců
ve více věkových kategoriích na OM 2011, 2) kumulace funkcí na závodech. První stížnost
oblast projednala a řešila. Rozhodnutí ovšem zaslala pouze na sekretariát ČJF, ale nikoliv
stěžovateli. Zasláno dodatečně ze sekretariátu. Druhá stížnost byla odeslána doporučeně na
předsedkyni oblasti 17.4.2012.
9) Mobilní boxy v majetku ČJF byly předány do správy vítězi VŘ – SK Pental Břidličná.
10) VV ČJF projednal podnět Dr.Šimka, nejasnost ve věkových kategoriích jezdců a schválil
výklad pravidel – v příloze 1.
11) VV ČJF upozorňuje, že nebyl dodán zápis z revizní komise, která proběhla v únoru 2012.
12) VV ČJF obdržel návrh na rozdělení výher na MČR 2012. Zatím byly schváleny výhry na
MČR-E JY Mikulov a MČR-D st.J. Brno. Ostatní bude předmětem schvalování na dalším
jednání VV ČJF.
13) VV ČJF obdržel návrh D.Denkové na rozdělení výher a příspěvky z rozpočtu ČJF. Bude
projednáno na příštím VV ČJF.
14) D.Denková provedla revizi smluv a podkladů k SCM. Závěry, výtky a doporučení odevzdala
písemně na VV ČJF.
15) VV ČJF schválil návrh na rozdělení dotace MŠMT, program IV. Návrh předložila komise
sestavená pro rozdělení dotace navštívila všechny žadatele a zkontrolovala reálný stav a
činnost subjektů.
16) Odměna za překlad všeobecných pravidel pro I.Dörrovou 20000,- Kč – schváleno VV ČJF.
17) VV ČJF schválil materiál ing.Metelky a Dr.Tomana - způsob jmenování čestných členů ČJF –
v příloze 2.
18) VV ČJF schválil výklad ing.Metelky k používání bezpečnostní helmy - v příloze 3.
19) VV ČJF schválil výklad pravidel k identifikaci na závodech a pohybu dvojice, která se
neúčastní závodů po opracovišti – v příloze 3.
20) VV ČJF neschválil žádost oblasti C o uznání cvičitel.licence pro Jana Valentu, který
absolvoval v roce 1998 kurz v JS Tursko. V roce 1998 již existoval systém cvičitelských
zkoušek před komisí ČJF a sama ČJF byla držitelem akreditace MŠMT. Absolventům jiných
zkoušek se licence neudělovala.
21) J.Malinovský informoval o tiskové konferenci 17.4.2012. Účast přes 20 novinářů, včetně ČTK
a Mediafax).
22) J.Malinovský informoval o jednáních s ČT4, která stále probíhají. Cena za záznam z 1 závodů
byla oproti dohodě z ledna 2012 navýšena, ale ne tak výrazně, jak reálně v průběhu jednání
hrozilo. Minutáž záznamů zůstala beze změn.
23) VV ČJF schválil návrh na snížení ceníku reklamy – injektáže v záznamech v ČT. Ceník přišel
pozdě a většina firem už má rozpočet na propagaci uzavřený od podzimních měsíců.
24) J.Malinovský předložil návrh na změnu struktury webu ČJF. Sjednocení vzhledu oblastních
stránek a stránek disciplín s možností samosprávy. Při té příležitosti proběhla diskuze na téma
online přihlašování na závodech. VV ČJF má zájem zprovoznit funkční přihlašovací systém.
Je otázkou, co omezit a povolit takovým systémem - vzhledem k obecnému nedodržování
pravidel a termínů. ČJF osloví vzorek pořadatelů k jednání.
25) GS informovala o průběhu valné hromady ČSTV – 28.4.2012. Svazy byly důrazně
upozorněny, že je nutné pročistit členskou základnu. V evidenci členů neodevzdávat
tzv.“mrtvé duše“ a jako členy svazu evidovat pouze ty, kteří do svazu vstoupili písemně.
Nadsazování členské základny způsobuje potíže zejména při kalkulaci dotací MŠMT. ČJF už
tento problém vyřešila písemnými přihláškami, které začaly platit od roku 2012.
26) VV ČJF projednal zápis z komise pro vzdělávání – 12.4.2012.
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27) VV ČJF zvažuje doporučení lékařských prohlídek pro sportovce, z důvodu stálé častějších
úmrtí mladých vrcholových sportovců.
28) VV ČJF projednal návrh D.Denkové na úpravu všeobecných pravidel – složení sborů
rozhodčích. Neschváleno.
29) VV ČJF projednal dopis V.Kadlecové, ohledně kolize termínů ČDP, závody ve S.Roli a
závodu Donau Bohemia Trophy v Pezinku a závodů ve Vondrově, kvůli které byl pořadatel
nucen závody ve Vondrově zrušit. Kolize termínů by měla být záležitostí komise a daných
oblastí.
30) A.Terber nabídl možnost nákupu plastových karet, jako průkazů členství v ČJF. GS zjistí
kalkulaci na všechny členy a kalkulaci na pouze nelicentovné členy.
31) VV ČJF schválil cestu D.Denkové 29.5. – revize účetnictví Praha Strahov.
32) VV ČJF rozdělil předávání medailí MČR 2012: Mikulov – A.Terber, K.Vary – D.Denková,
Kolesa – ing.Klauz, Martinice – ing.Pecháček, Humpolec – ing.Theimer, Kladruby –
L.Spiwoková, Ptýrov – ing.Pecháček, Zduchovice – Dr.Říhová, Krakovany – L.Spiwoková,
Most – D.Denková, Frenštát p.R. – ing.Theimer, Hradištko – L.Spiwoková, Olšany –
Dr.Říhová
33) Příští jednání VV se uskuteční: 20.6.2012

Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
5/50

1/85

1/8

2/8

3/9

2/10

3/10

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

GS

30.6.2012

Urgovat smlouvy MZ a MČR 2012

15.2.2012

GS

31.5.2012

Jednání s O2 o rozšíření smlouvy o oblastní telefony

15.2.2012

GS

30.4.2012

Školení překážkových rozhodčích ve všestrannosti - koncept

31.3.2012

Manažer

31.5.2012

Informace o styl.semináři pro všestrannost pod GER NF

31.3.2012

GS, B.Rejnek

31.5.2012

Podrobnosti ke spolupráci k oblasti wellfare s VÚŽV Uhříněves

31.3.2012

GS
4/10

Úkol trvá
Částečně splněno
Jednání
o nové
nabídce
Úkol trvá

Úkol trvá

Splněno

Trvá

Trvá

31.5.2012

Revize smluv - SCM

30.4.2012

D.Denkové
1/11
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Povolení a pozvání pro vytrvalost JAR

13.4.2012

GS
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Splněno
Vypouští se
Splněno

Úkoly z 12.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/12

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Kalkulace nákladů na vedoucího ekipy – ME-J Drezura

10.6.2012

Dr.Žižková
2/12

Kalkulace na nákup rozbitých částí parkuru pro spřežení

10.6.2012

Ing.Kunát
3/12

Kalkulace nákupu karet pro členy ČJF

10.6.2012

GS

Přílohy:
-

Příloha 1 - výklad – věkové kategorie
Příloha 2 – jmenování čestným členem ČJF
Příloha 3 - výklad – označení koní na závodech + bezp.přilba
zápis oblasti B – 24.4.2012
zápis oblasti C – 18.3.2012
zápis oblasti F – 11.4.2012
zápis oblasti K – 26.4.2012
zápis oblasti L – 2.4.2012
zápis z komise všestrannosti 17.4.2012
zápis z komise spřežení 14.5.2012
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Stav plnění

