Zápis z 39. zasedání VV ČJF - dne 17. 09. 2014
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, Nella Gottweisová, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová,
Ing. Milan Theimer
Hosté: Ing. Renata Habásková, Ing.Antonín Klauz, Ing.Jiří Kunát, Michaela Litovová, Josef
Malinovský, Martin Ohnheiser, Mgr.Jana Perníčková, Andrea Videnková
Omluveni: JUDr. Petr Toman, Ivan Černoch
Spřežení:
1. Manažer komise zhodnotil průběh a výsledky na WEG 2014.
2. Manažer komise poděkoval všem, zejména Lucii Spiwokové, kteří se podíleli na
administrativě příprav a průběhu WEG 2014.
3. Komise spřežení navrhuje složení družstva na MS jednospřeží v maďarském Izsáku, konaném
v termínu 24.-28.09. 2014 a to jmenovitě p. Kříž, p. Barták, p. Petřek a pí. Jelínková.
4. Dne 01.10. 2014 proběhne schůze komise spřežení, kde by měla proběhnout jednání ohledně
STP pro rok 2015
Pony:
1. Manažerka komise zhodnotila MČR S+D pony ve Zduchovicích, současně poděkovala
pořadateli za výbornou organizaci.
2. Informace o posledním kole Benjamin cup v Borové – manažerka zhodnotila tento nový
projekt jako velmi úspěšný, výrazně zvýšil počet startujících pony ve všestrannosti v celé
sezoně.
3. Manažerka také informovala o termínu finále Stylšampionátu ve Zduchovicích, které proběhne
ve dnech 04.-05.10. 2014; pony komise pomůže skokové komisi organizačně zajistit i část pro
velké koně (poháry, deky, ceny, jednání na oblastech ohledně přihlášek).
4. VV byl dále informován o doplnění seznamu účastníků SCM drezura o 5 jmen a to na základě
výsledků z MČR. SCM všestrannost a skoky budou dořešeny ve spolupráci s manažery
komisí.
5. Manažerka komise dále žádá VV ČJF o udělení výjimky pro sl. Wiesnerovou s ohledem na
věk jezdkyně (SCM drezura).
6. VV projednal zápis komise pony ze 16.08. 2014.
Všestrannost:
1. Manažer komise zhodnotil průběh a výsledky na WEG 2014.
2. Manažer komise zhodnotil průběh a výsledky na MČR v Brně, dále pak o průběhu a
výsledcích z ME J a Finále KMK.
3. Komise všestrannosti předloží úpravy materiálů pro program Gallop.
4. Komise všestrannosti uspořádá plánované školení stavitelů tratí v roce 2015 ve spolupráci
s ČJF.
5. Manažer komise vznesl dotaz k průběhu ZZVJ a nutnosti přítomnosti garanta. Je podezření, že
na ZZVJ konaných na Farmě Hrádek Mratín MA 0119 byl ke zkouškám připuštěn uchazeč bez
přítomnosti garanta. Bude prošetřeno. Pokud bude tato informace potvrzena, hl. komisař bude
vyškrtnut ze seznamu.
6. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti 05.09. 2014.
Skoky:
1. Manažer komise zhodnotil průběh a výsledky na WEG 2014 a poděkoval všem, kteří se
podíleli na administrativě příprav a průběhu WEG 2014.
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2. Manažer komise informoval VV ČJF o historicky první účasti českých jezdců při závodech
Global Champions Tour (O. Zvára a Z. Zelinková; Vídeň, 18.-21.09. 2014); dále vyjádřil přání
kvalifikovat se na ME 2015.
3. Manažer komise vyjádřil přání v průběhu ledna 2015 uspořádat oficiální schůzi skokové
komise, na které proběhne celkové zhodnocení sezony 2014.
4. Manažer komise vyjádřil požadavek na přítomnost zdravotníka s vlastním výbavou na
veškerých závodech pořádaných pod hlavičkou ČJF.
Reakce VV ČJF - toto je přesně upraveno pravidly FEI, číslo čl. 110 a dále národní úpravou.
5. Manažer skokové komise dále kritizoval zdravotní službu a její kvalitu (vč. vybavenosti) na
Oblastním mistrovství Oblasti Praha, konané ve dnech 06.-07.09. 2014 v Hořovicích. Skoková
komise vznese oficiální dotaz na kvalitu a odbornou způsobilost zdravotníků, přítomných na
výše zmíněných závodech, přímo na oblastní sekretariát Oblasti Praha.
6. Manažer komise dále informoval VV ČJF, že ve dnech 03.-04.10. 2014 proběhne v areálu La
Bohéme Zduchovice školení pro kandidáty na stylové rozhodčí v disciplíně skoky.
7. Manažer skokové komise dále informoval o přípravě STP na MČR pro rok 2015 a kategorizaci
jezdců (nutno technicky zajistit i v programu Gallop).
8. Ing. Metelka žádá skokovou komisi o přesnou specifikaci kategorií, ve kterých bude použit
vodní příkop a zapracování do STP pro rok 2015.
Vytrvalost:
1. Manažerka komise zhodnotila průběh a výsledky na WEG 2014 a poděkovala p. J.
Malinovskému za mediální servis.
2. Manažerka komise zhodnotila proběhnuvší MČR J/Y v Těšánkách.
3. Manažerka komise informovala, že MS mladých koní, které proběhne 27.09. 2014 ve
slovenském Šamoríně, se zúčastní 4 dvojice.
4. Manažerka komise žádá VV ČJF o zaslání oficiální stížnosti FEI na jednání veterinářů
veterinární kliniky při WEG 2014. VV ČJF schválil zaslání této stížnosti FEI.
5. Manažerka komise požádala VV ČJF o příspěvek pro MVDr. M. Najmanovou za účast na
WEG 2014. VV ČJF zamítá úhradu příspěvku pro MVDr. M. Najmanovou z rozpočtu VV
ČJF.
6. VV ČJF projednal zápis z komise vytrvalosti ze dne 11.09. 2014.
Voltiž:
1. Manažerka komise zhodnotila průběh a výsledky na WEG 2014 - postup do finále teamu, se
kterým nikdo nepočítal a jeho konečné 11. místo; dále finálová účast Lukáše Kloudy a
konečné 13. místo, které bylo zapříčiněno jeho smolným pádem ve finálové sestavě.
2. Manažerka komise poděkovala všem, kteří se podíleli na administrativě příprav a průběhu
WEG 2014 a to zejména Lucii Spiwokové, Daně Denkové a J. Malinovskému; stejně tak i
vedoucímu mise a veterináři.
3. Manažerka komise zhodnotila průběh a výsledky na ME.
4. Manažerka komise požádala o změnu rozpisu MČR 2014 a to ve sboru rozhodčích, kdy nově
budou do sboru rozhodčích zařazeny pí. S. Denver (NED) a pí. Z. Školeková, a technickém
delegátovi, nově pí. A. Svobodová. VV ČJF tuto změnu schválil.
5. Manažerka komise požádala o odměnu za reprezentaci pro voltižní team, Kloudu a Habloviče.
6. VV ČJF projednal zápis z komise voltiže z 09/2014.
Drezura:
1. Manažerka zhodnotila proběhnuvší Finále KMK ve Zduchovicích; stejně tak i otevřené
drezurní školení, zaměřené na hodnocení mladých koní, které vedl p. H. Smit (NED).
2. Manažerka komise zhodnotila dosavadní průběh FEI Challenge Cup.
3. Komise drezury doporučuje pro uspořádání MČR v drezuře 2015 areál PCT Ptýrov.
Reining:
1. Disciplína se neprojednávala z důvodu nepřítomnosti manažera.
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Ostatní:
1. VV ČJF byl upozorněn na nedodržování pravidel ZZVJ na přítomnost garanta při zkouškách
ZZVJ. VV ČJF upozorňuje hlavní komisaře, že při podání podnětu na prošetření nepřítomnosti
garanta s pozitivním výsledkem bude hlavnímu komisaři zakázána činnost. V této souvislosti
bude prošetřen případ při ZZVJ v Mratíně.
2. VV ČJF projednal a schválil termíny MZ a MČR pro rok 2015.
3. Na návrh VV ČJF byl p. Ing. Metelkovi, k jeho životnímu jubileu, udělen čestný odznak ČJF.
4. VV ČJF vzal na vědomí rozpis školení pro kandidáty na stylové rozhodčí v disciplíně skoky.
5. VV ČJF projednal dopis p. F. Kohouta s nabídkou softwaru na jednotný systém zápisu koní a
jezdců na závody – zodpoví GS.
6. VV ČJF schválil aktualizovanou komisi rozhodčích ve složení: skoky – K. Damborská, drezura –
V. Čmolík, Všestrannost – A. Klauz, Pony – J. Matuška, Spřežení – J. Kunát, Endurance – K.
Miřátská, Voltiž – M. Guznar Růžičková, Reining – I. Černoch.
7. VV ČJF poděkoval J. Malinovskému za mediální zpracování WEG 2014.
8. VV ČJF schválil odměnu za reprezentaci na ME ve voltiži pro p. Habloviče a jeho lonžéra. Byla
schválena ve výši Kč 10.000,- pro každého z výše jmenovaných.
9. VV ČJF neschvaluje odměnu MVDr. Najmanové z rozpočtu VV ČJF.
10. J. Malinovský předložil VV ČJF ke schválení pravidla seriálu Zimního jezdeckého poháru. VV
ČJF tento dokument schválil.
11. VV ČJF navrhuje, aby se sl. Nella Gottweisová, jako generální sekretář a Ing. M. Theimer, jako
2. viceprezident pro sport, zúčastnili jednání o projektu ČOV (Olympiáda dětí a mládeže), které
se uskuteční 16.10. 2014.
12. VV ČJF projednal žádost Karlovarské oblasti na jmenování komisí: 1) zkoušky rozhodčích
(skoky + drezura), které se uskuteční dne 23.11. 2014 a to ve složení Ing. J. Pecháček, Ing. J.
Metelka, p. Čmolík, Ing. K. Miřátská; 2) instruktor jezdectví, které se uskuteční ve dnech 17.18.01. 2015 a to ve složení Ing. J. Pecháček, Ing. J. Metelka, Ing. J. Šíma, p. V. Čmolík.
13. VV ČJF projednal žádost Severomoravské oblasti na jmenování komise pro zkoušky stavitelů
III. třídy ve složení: Pavel Hudeček, Vladimír Hruška a Zdeněk Goščík (předseda komise).
14. Ve dnech 11.-14.12. 2014 v Baku (AZE) proběhne generální zasedání FEI; VV ČJF schválil, aby
se této akce zúčastnil Ing. J. Pecháček, prezident a sl. N. Gottweisová, generální sekretář.
15. VV ČJF projednával kauzu p. L. Brůčka. VV ČJF neschválil proplacení dodaných faktur
z důvodů neplatné registrace koně u FEI. Kůň nebyl pro rok 2014 u FEI registrován; v rámci
toho, že se jedná o koně s pasem FEI, o který žádala NF NED, měla registraci koně u FEI
provést také ta národní federace, která žádala o pas. ČJF neměla možnost se na tomto procesu
podílet.
16. VV ČJF projednal žádost p. Bubeníka ohledně možnosti skládat ZZVJ ještě v roce 2014, kdy
jeho dceři Adéle Bubeníkové bude 12 let až v únoru 2015. VV ČJF souhlasí s podmínkou, že
licence bude vystavena až v roce 2015.
17. VV ČJF projednal žádost pí. Mayerové (roz. Ostřanská) o výjimku ze ZZVJ. Jmenovaná je
zařazená na oddělení jízdní policie od roku 2006 a aktivně se účastní závodů v rámci své profese.
VV ČJF výjimku udělil.
18. VV ČJF projednal a podpořil žádosti o čerpání z Fondu pomoci ČJF pro subjekty a to jmenovitě
HJK Litovel a PCT, s.r.o. Ptýrov a to ve výši Kč 50.000,-. VV ČJF předkládá ke schválení Radě
ČJF na jednání dne 24.09.2014.
19. VV ČJF projednal a schválil žádost p. J. Skřivana a p. M. Pecky za Asociaci skokového poháru o
podporu finále CZECH JUNIOR CUP v Hořovicích ve výši 40 000 Kč.
20. VV ČJF projednal a schválil žádost PCT, s.r.o. Ptýrov o zařazení do seznamu oficiálních
jezdeckých škol a zavedení školení certifikovaných zpracovatelů výsledků ze závodů.
21. VV ČJF pověřil p. D. Denkovou účastí na valné hromadě ČUS, které se bude konat dne 27.09.
2014 v Nymburku.
22. VV ČJF projednal zápis z oblasti D – 14.09. 2014.
23. VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 07/14. Na dotaz (bod 10/zápisu) VV ČJF uvádí, že
odpověď na dotaz oblasti směřovaný na Finanční úřad ohledně správnosti daňových dokladů je
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správná. Pracovník nebo pracovnice úřadu ovšem předložené doklady posuzovala s ohledem na
platný zákon bez přihlédnutí vnitřních úprav ČJF. Vnitřní úprava nemohla být pracovnici známa,
jelikož je neveřejná pro nečleny ČJF. Existenci vnitřních předpisů zákon připouští.
24. VV ČJF projednal zápis z oblasti E – 29.07. 2014. Bod 5. Podklady pro EFIPRO byly Ing.
Koubovi ze strany ČJF zaslány dne 5.6.2014 (původní email zaslán na sekretářku oblasti),
programátor zapracoval do aktualizace zveřejněné dne 19.9.2014. Křížová kontrola v rámci ČJF
neproběhla ze strany KRK ČJF, která je nezávislým orgánem. V rámci účetnictví se souvztažnost
kontroluje průběžně a vzhledem k tomu, že KRK ČJF k dnešnímu dni neexistuje, bude „velká“
křížová kontrola nařízena ze strany VV ČJF a probíhat bude k datu 30.9.2014.
25. VV ČJF projednal zápis z oblasti V – 28.08. 2014.
26. VV ČJF projednal zápis z oblasti H – 09.06. 2014.
27. VV ČJF projednal zápisy z oblasti R – 26.06. 2014 a 31.07. 2014.
28. VV ČJF projednával zápisy z oblasti z oblasti K – 12.08. 2014 a 02.09. 2014. K návrhu č. 1. ze
zápisu z 02.09. 2014 VV ČJF sděluje, že nemůže být uznána kategorie „Malý sportovní kůň“,
protože nikdy nebyl VV ČJF předložen žádný písemný návrh na zřízení a následné uznání této
kategorie.
29. VV ČJF navrhuje datum volební konference na 06.05. 2015.
30. VV ČJF projednal prozatímní vyúčtování WEG 2014 k dnešnímu datu (rozpis na disciplíny
jednotlivě) a rozpočet ČJF k 31.8.2014.
31. D. Denková informovala VV ČJF, že odvolací řízení v kauze p. Šalamounové bylo přeloženo na
22.10.2014.
32. VV ČJF uzavřel smlouvu s firmou EQUICA na měsíční monitoring dotací. Nově byla zřízena
sekce na webových stránkách http://www.cjf.cz/dokumenty-dotace-monitoring.aspx, kde
oblastní výbory i subjekty naleznou veškeré informace o vyhlášených dotačních programech
všech krajských úřadů.
33. D. Denková upozorňuje, že veškerá vyúčtování na WEG 2014 musí být na ČJF doručena do
30.09. 2014.
34. Veškeré pohledávky ČJF za JK Likoli a JO La Boheme byly vyrovnány zápočtem závazků ČJF.
35. VV ČJF upozorňuje manažery jednotlivých disciplín a zástupce oblastí, že rozpočet na rok 2015
musí být dodán do 31.10. 2014. Formulář oblastem bude zaslán do konce měsíce září. VV ČJF
upozorňuje manažery disciplín, že je na skladě dostatek volnočasového oblečení ve všech
velikostech pro reprezentační výjezdy. Oblečení bude vydáváno oproti výdejce.
36. VV ČJF připomínkoval návrh zákona o podpoře sportu a připomínky zaslal na určený email
ČOV.
37. VV ČJF žádá oblasti, aby přidělené dotace na talentovanou mládež vyúčtovali do 15.10.2014.
38. VV ČJF rozhodl o nutnosti zaslání kauce pro nového pořadatele mezinárodních závodů MA
0259 Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o., podrobně bude upraveno smlouvou o pořádání
MZ.
39. Příští jednání VV ČJF se uskuteční 08.10.2014 a 19.11.2014
Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
2/23

Úkol

Termín

Zodpovídá
Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními
údaji o refreshingu

30.11.2014

Souvisí se změnou
dtb.systému, 2014

30.11.2014

Částečně splněno
Trvá

Ing.Metelka
1/28

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

2/30

EEF, FEI solidarita (podpora styl.soutěží všestrannost)

Stav plnění

Nový termín

30.11.2014

Trvá

Sekretariát
1/34

Koncepce vzdělávání stylových rozhodčích

30.11.2014
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Trvá

Vzdělávací komise
2/34

Kontakt- FRA NF vzdělávací systém

30.11. 2014

Trvá

Vzdělávací komise
1/35

Návrh – úprava cen do soutěží / bod 14

31.12. 2014

Trvá

Ing. Metelka
2/35

Koncepce a proškolení schvalovatelů rozpisů

30.11. 2014

Trvá

Ing.Metelka
1/36

Koncepce školení stavitelů s O.Petersonem

30.11. 2014

Trvá

M.Ohnheiser
1/37

Otázky manažera skokové komise

31.08. 2014

Částečně splněno

Ing. Theimer, Ing. Metelka, doplní L. Spiwoková
1/38

Zpracování projektů pro mládež k možnosti čerpání darů z loterií
poskytnutých ČOV

31.10. 2014

Manažeři disciplín
Úkoly z 39.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/39

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Vyúčtování WEG 2014

30.09. 2014

Stav plnění

Vedoucí jednotlivých ekip, šéf mise
2/39

Uzavření smluv na MČR pro rok 2015

31.12.2014

D. Denková, Ing. Theimer
3/39

Rozpočet pro rok 2015

31.10.2014

Manažeři jednotlivých disciplín a zástupci oblastí
4/39

Vyúčtování dotací pro talentovanou mládež

15.10. 2014

Zástupci jednotlivých oblastí

Přílohy:
-

zápis z oblasti D – 14.09. 2014
zápis z oblasti B – 19.08. 2014
zápis z oblasti E – 09.09. 2014
zápis z oblasti V – 28.08. 2014
zápis z oblasti H – 09.06. 2014
zápisy z oblasti R – 26.06. 2014 a 31.07. 2014
zápisy z oblasti K – 12.08. 2014 a 02.09. 2014
zápis z komise pony – 16.08. 2014
zápis z komise všestrannosti – 05.09.2014
zápis z komise vytrvalosti – 11.09. 2014
zápis z komise voltiže – 09/2014
rozpis Školení pro kandidáty na stylové rozhodčí v disciplíně skoky
pravidla seriálu Jump and Drive Winter Tour 2015 – Zimní jezdecký pohár
tabulka MČR a MZ pro rok 2015
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