Zápis z 21. zasedání VV ČJF - dne 18.3.2013
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková,
ing.Milan Theimer
Hosté: Karel Bureš, ing.Antonín Klauz, Josef Malinovský, Mgr.Jana Perníčková, Petr Švec
Omluveni: Gabriela Křístková, JUDr.Petr Toman

Skoky:
1. Manažera skokové komise zastupoval na jednání VV Petr Švec.
2. P.Švec informoval o jednání skokové komise. VV ČJF projednal zápis ze skokové komise
16.3.2013.
3. Skoková komise na svém jednání prodiskutovala návrhy oblastí na rozdělení stavitelů do tříd a
vypracovala seznam stavitelů zařazených do I. a II.třídy. Seznam byl předložen k jednání VV.
ing.Pecháček a JUDr.Říhová upozornili, že v seznamu není několik stavitelů z různých oblastí,
které oblasti navrhly do II.třídy a mají kvalifikaci nár.stavitel. Seznam je do 3.4. možné doplnit
o stavitele, které oblast doporučila skokové komisi na základě praxe a kvalifikace, a kteří v
seznamu zatím nefigurují, tedy zatím není přílohou zápisu. Do seznamu byl doplněn
L.Vachutka do II.třídy, na základě žádosti z oblasti H o jmenování národním stavitelem.
Kvalifikace národní stavitel zaniká k 1.4.2013, náhradou za zařazení do II.třídy.
4. VV ČJF projednal a schválil návrh Dr.Říhové a skokové komise podmínek pro vzdělávání
stavitelů ČJF. Přílohou zápisu jsou podmínky + tabulka potvrzení praxe pro postup do vyšší
třídy. V případě, že pořadatel zve stavitele ze zahraničí tak je třeba, aby ze své federace
doložil, že je kvalifikován stavět danou úroveň parkurů (s výjimkou toho, když se jedná o
mezinárodního stavitele FEI).
5. Skoková komise předložila jména šesti rozhodčích, kteří by měli být doplněni do seznamu
úspěšných absolventů kurzu pro styl.rozhodčí a zkoušek ve Svinčicích 2012. VV ČJF vyřadil
ze seznamu M.Skřivanovou, jelikož zkoušky rozhodčího skládala v lednu 2013 a nemá zatím
doloženou ani praxi, tedy není ani držitelkou licence rozhodčího. Styl.rozhodčí měli být
doplněni o zkušené rozhodčí s dlouholetou praxí. Ostatní rozhodčí VV ČJF schválil a seznam
doplnil. Viz.příloha.
6. V roce 2013 se bude konat refreshing pro stylové rozhodčí zakončený zkouškami při finále
Styl Šampionátu ve dnech 26.-27.10.2013. Pro stávající stylové rozhodčí, kteří úspěšně
ukončili kurz v roce 2012 bude refreshing povinný pouze pokud nebudou v sezoně 2013
rozhodovat minimálně 2x. Dále rozhodčí, kteří prošli kurzem v roce 2012 a nemohli se
účastnit závěrečných zkoušek, se budou moci účastnit zkoušek v roce 2013. Pro rozhodčí, kteří
byli do seznamu doplněni na základě návrhu skokové komise, je účast na refreshingu povinná.
Pro sezonu 2014 bude seznam styl.rozhodčích aktualizován po zkouškách 2013.
7. VV ČJF projednal žádost oblasti V o jmenování J.Vejmělka národním stavitelem. J.Vejmělek
byl zařazen do III.třídy stavitelů.
8. VV ČJF projednal žádost oblasti F o jmenování I.Matouškové a ing.Gotthardové komisaři pro
ZZVJ. VV ČJF schválil I.Matouškovou a neschválil ing.Gotthardovou.
9. VV ČJF jmenoval na žádost oblasti B a skokové komise T.Šrámkovou národní rozhodčí pro
skoky.
10. VV ČJF schválil na doporučení ing.Metelky pravidla seriálu Český skokový pohár 2013.
11. VV ČJF projednal žádost vedoucího trenéra SCM ve Frenštátě pod R. ing.Goščíka o
jmenování J.Jelínka asistentem vedoucího trenéra. Stávající asistent D.Fialka nemůže
z důvodu přestupu do jiné oblasti funkci vykonávat. VV ČJF schválil J.Jelínka do funkce
asistenta vedoucího trenéra.
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Všestrannost:
1. Manažer informoval o jednání komise. VV ČJF projednal zápis z 19.2.2013.
2. Školení pro stavitele tratí s K.Paarem proběhne 7.6. v Panské Líše a další termín je září 2013.
3. Doškolení rozhodčích všestrannosti (teorie i praxe) proběhne v Pardubicích 13.-14.4.2013.
Další doškolení pouze praxe proběhne pod záštitou oblasti C dne 19.5.2013 v Borové.
4. Manažer informoval o přípravě soustředění s Ch.Klingspor pro případné účastníky ME 2013.
Termín 22.-24.3.2013 v Kolesách. Z jezdců na pony se bude účastnit jen 1. Celkem se má
soustředění účastnit 15 osob.
5. ČJF dosud neobdržela zápis ze schůzky Viszegradskeho seriálu + pravidla seriálu. Bude
urgováno, zápis vyhotovila slovenská zástupkyně.
Spřežení:
1. VV ČJF projednal zápis z jednání komise 27.2.2013

Pony:
1. Manažerka informovala o jednání pony komise. VV ČJF projednal zápis 6.3.2013.
2. Manažerka předložila návrh seriálu Šampionát nadějí a Pony liga 2013. Schváleno VV ČJF na
doporučení ing.Metelky.
3. Pony komise neschválila příspěvek z rozpočtu komise účastníkům školení pro jezdce
všestrannosti v Kolesách 22.-24.3.2013 s Ch.Klingspor
4. Manažerka žádá o úpravu termínu MČR pony. V kalendáři je termín od pátku 16.8. do neděle
18.8., ale závody začnou již 15.8.2013. Termín bude upraven rozpisem a na webu ČJF.
Ostatní:
1. VV ČJF projednal zápis z jednání 20.2.2013
2. ing.Pecháček zkontaktoval předsedu oblasti C ing.Mayera, jejich oblastní Konference nebyla
svolána v souladu se Stanovami ČJF a ten přislíbil, že do konání celostátní Konference ČJF
(05/2013) svolají nové jednání oblastní Konference.
3. D.Denková informovala o jednání soudu v kauze Šalamonová (8.3.2013). Jednání soudu se opět
nekonalo a bylo opět odloženo (na 8.4.2013) z důvodu zranění paní Šalamonové.
4. VV ČJF opět upozorňuje, že pokud jsou v některé oblasti oblastní sekretáři členové OV, je třeba
v souladu se Stanovami ČJF, aby byl za oblastního sekretáře kooptován nový člen a oblastní
sekretář skončil činnost v OV.
5. Dr.Říhová předložila návrh na doškolování rozhodčích pro teoretickou část. Praktická část
doškolování se nyní připravuje ve spolupráci s disciplínami a bude předložena na příštím VV.
6. VV ČJF schválil podobu nového loga ČJF. LPK předloží výklad, kdy se používá, protože
stávající logo zůstává jako znak ČJF pro zvláštní příležitosti. Nové logo je jednodušší a mělo by
být používáno spíše na propagační materiály apod.
7. Členové VV urgují ing.Metelku, aby začal používat vlastní mailovou adresu, ne zprostředkovaně
přes další osoby a aby emailem začal také komunikovat.
8. Dr.Říhová odevzdala výstup ze školení zkoušek stylových rozhodčích 2012.
9. D.Denková informovala o průběhu prodeje boxů v oblasti F, prodej trvá, v pátek 15.3.2013 se
měly otvírat obálky.
10. Ing.Metelka předložil materiál ke kodexu ošacení rozhodčích s platností od 1.7.2013. Schváleno
VV ČJF. Viz.příloha.
11. VV ČJF pozval k jednání K.Bureše, který představil návrh na komplexní řešení zpracování dat
ČJF (databází, online přihlašování, webu ČJF atd). VV si nabídku vyslechl, nabídka K.Bureše
pokrývá pouze kusé potřeby ČJF a neřeší veškeré potřeby.
12. J.Malinovský předložil návrh na uskutečnění tiskové konference 16.4.2013, rozpočet do výše
15.000,-. Schváleno VV ČJF.
13. J.Malinovský předložil návrh smlouvy mezi ČT a ČJF. Schváleno VV ČJF.
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14. J.Malinovský informoval o postupu v projektu Žijeme sportem. ČT odvysílá tři díly (skoky,
drezura, všestrannost) na podzim 2013. Je nutná finanční spoluúčast sportovních svazů. ČJF se
pokusí náklady pokrýt sponzorsky, to je v kompetenci J.Malinovského.
15. J.Malinovský informoval o několika jednáních s případnými sponzory. S dvěma společnostmi
jsou již vyjednané konkrétní podmínky.
16. J.Malinovský jednal s ČT o výměně vysílacích práv na významné akce v zahraničí. ČJF osloví
FEI s žádostí o podmínky. Dále osloví SVK NF, jaké jsou podmínky vysílacích práv u akcí
konaných na Slovensku.
17. VV ČJF obdržel podnět M.Pecky. M.Pecka žádá o výklad, zda dlouhodobá podepsaná smlouva
s pořadatelem JS Equitana Martinice není v rozporu se STP 2013. Podnět byl předán
Dr.Tomanovi.
18. ing.Pecháček informoval o přednášce na téma „Mají mít zvířata práva?“, která proběhne 27.28.3.2013.
19. ing.Metelka předloží do pátku 22.3.2013 návrh Jednacího řádu celostátní Konference, aby byl
v souladu s platnými Stanovami ČJF. Toto pak bude předloženo Radě ke schválení 27.3.2013.
20. ing.Metelka předložil tabulky sborů rozhodčích pro MZ a MČR 2013.
21. D.Denková předložila změnu rozpočtu z důvodu výměny dvou kategorií MČR všestrannosti
2013 a z důvodu uzavření závěrky za rok 2012 – převod částek disciplín z roku 2011 do roku
2013.
22. VV ČJF projednal návrh na rozdělení prostředků z dotace MŠMT program IV. Bude předloženo
Radě 27.3.2013
23. Byla rozeslána Radě Výroční zpráva a účetní uzávěrka včetně daňového přiznání 2012 ke
schválení.
24. VV ČJF jmenoval lektory k semináři k novým pravidlům 28.3.2013 v Jaroměři. Z.Beneš,
ing.Metelka, ing.Pecháček.
25. VV ČJF projednal zápis z oblasti K 23.2. K bodu 5) prosíme formulovat ty otázky, nejlépe do
samostatného emailu. Bod 6) není v kompetenci VV ČJF, bude projednáno na Radě.
26. VV ČJF projednal zápisy z oblasti B. 19.2. a 9.3.2013.
27. VV ČJF projednal zápis z oblasti L 4.3.2013
28. VV ČJF projednal zápis z oblasti V – 9.3.2013. K bodu 2b) seznam stylrozhodčích byl doplněn
skokovou komisí (úspěšní absolventi školení + 5 rozhodčích na návrh komise). K bodu 2c)
seznam stavitelů zařazených do I. a II.třídy předkládá skoková komise, která měla návrhy oblastí
k dispozici.
29. Do VŘ na pozici manažera voltižní komise se přihlásila 1 kandidátka. Andrea Videnková - na
jednání VV ČJF v dubnu bude pozvána spolu s odstupující manažerkou ing.Hořickou.
30. J.Malinovský vznesl dotaz, jak má pokračovat s vývojem nového webu, což ustrnulo se
zastavením jednání o členských kartách. Neví, jak má pokračovat, když jeho mandát končí
k 31.12.2013 a vývoj webu a celé struktury je časově náročnější. VV ČJF rozhodl jmenovat
pracovní skupinu: 2 členové VV, ACE Design a J.Malinovský.
31. ing.Pecháček upozorňuje, že v časopisu Koně je upoutávka na „Mistrovství ČR bez otěží“. Jedná
se o neoficiální akci, která neprobíhá pod záštitou ČJF a statut MČR nesplňuje. Mimoto se ČJF
distancuje od takových „disciplín“, jako je jízda bez otěží…
32. VV ČJF projednal kritiku na vyslání J.Hudečka na školení stavitelů FEI. Nebylo doporučeno
oblastí a komisí, ale SCHČT, který byl pořadatelem školení stavitelů v Opavě.
33. Příští jednání VV ČJF se uskuteční 10.4.2013.

Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
5/50

Úkol
Zodpovídá

Termín
Nový termín

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“

22.9.2010

Ing.Theimer, manažer skoky, ing.Metelka

20.2.2013
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Stav plnění
Úkol trvá

1/13

1/18

2/18

Dopracovat návrh na doškolování rozhodčích - praxe

8.8.2012

D.Říhová, ing,Metelka
Zpracovat výstup/materiál z projektu Styl Šampionátu 2012 a
školení styl.roz.

20.2.2013

Dr.Říhová

20.2.2013

Zavedení emailového spojení – ing.Metelka

1.1.2013

16.1.2013

Úkol trvá

Splněno

Částečně splněno

Ing.Metelka
1/19

3/19

Iniciovat jednání s MŠMT o rekvalifikaci cvičitel

20.2.2013

GS – převedeno na Dr.Říhovou

18.3.2013

Prodej boxů oblast F (spolupráce, kontrola)

20.2.2013

Úkol trvá

Úkol trvá

D.Denková, OV
1/20

Spolupráce mezi ČJF a ČT4 sport projekt „Žijeme sportem“

18.3.2013

Průběžně

Ing.Theimer, J.Malinovský
2/20

Spolupráce mezi ČJF a časopisem Svět koní

18.3.2013

Průběžně

GS
3/20

Návrh na kodex ošacení rozhodčích na závodech

18.3.2013

Splněno

Ing.Metelka

Úkoly z 21.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/21

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Oslovení SVK NF a FEI – ohledně vysílacích práv na sportovní
přenosy
GS

Přílohy:
-

Zápis – skoková komise 16.3.2013
Zápis – komise všestrannosti 19.2.2013
Zápis – komise spřežení – 27.2.2013
Zápis – pony komise – 6.3.2013
Zápis – oblast B 19.2.2013 a 9.3.2013
Zápis – oblast K 23.2.2013
Zápis – oblast L 4.3.2013
Zápis – oblast V 9.3.2013
Pravidla seriálu Pony liga 2013
Pravidla ČSP 2013
Materiál ke školení a doškolování stavitelů parkurů
Tabulka praxe k dokšolování stavitelů
Seznam stylových rozhodčích pro rok 2013
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10.4.2013

Stav plnění

