Zápis ze 6. zasedání VV ČJF, o.s. dne 23.11. 2011
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ivan Černoch, Dana Denková, Václav Drbal, ing.Nora Hořická, 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, JUDr.Petr Toman, MUDr.Helena
Žižková
Omluveni:
Vytrvalost:
1) Manažer informoval o probíhajících přípravách na MS Abu Dhabi 2011.
2) Manažer žádá o příspěvek na částečné pokrytí nákladů na natočení záznamu z MS
v Abu Dhabi, který bude vysílán na ČT4 (účast 2 osob, které pořad produkují přímo
v místě konání). VV ČJF schválil příspěvek ve výši 10.000,- Kč z prostředků
disciplíny.
3) VV ČJF schválil sloučení zbylých prostředků na reprezentaci JY a Sen. na pokrytí
dopravy koní na letiště při transportu na MS v Abu Dhabi, tak jak bylo předneseno
manažerem na VV 12.10.
Reining:
1) Manažer informoval o změně pořadatele MČR-R 2012. MČR se uskuteční ve
schváleném areálu Krakovany, ale pořadatelem bude nově vzniklý subjekt Ranch
Happy hour MB0375.
2) VV ČJF urguje zápis z komise reiningu.
Voltiž:
1) Manažerka žádá o navýšení rozpočtu pro voltiž na rok 2012 s ohledem na to, že
rozpočet pro repre výjezdy obsahuje pouze položku na juniorské výjezdy, ale
reprezentují i senioři a v roce 2012 budou 2 různá ME odděleně.
2) Komise voltiže vyčkává nejnovější změny pravidel, které připomínkovali na FEI
k 30.9.2011. Podle jejich znění pak přizpůsobí STP 2012, jelikož očekávané změny
jsou poměrně výrazné.
3) FEI stále nezveřejnila místo a termín konání ME-sen.2012.
4) Komise voltiže jedná s pořadatelem v Nitře o případném navázání spolupráce a
pořádání závodů na Slovensku.
5) GS vyžádala od ACE Desing vyjádření k potížím s programem Gallop během MČR
2011. Odpověď byla zaslána manažerce. Manažerka iniciuje školení k obsluze ACE
Gallop pro voltiž.
Drezura:
1) Manažerka informovala o jednání komise – 7.11.2011. VV ČJF projednal zápis z
tohoto jednání drez.komise.
2) Manažerka podala komentář k rozpočtu disciplíny a nové položky na propagaci.
3) Ing.Pecháček informoval o získání ceny pro ČJF za vítězství v skupině 6 ve World
Dressage Challenge 2010, kterou za ČJF převzal na jednání GA FEI 14.11.2011.
Manažerka zároveň poukázala na navazující úspěch v roce 2011 v seriálu WDCH.

4) VV ČJF schválil nákup nové videokamery pro SCM Kolesa z prostředků SCM.
Kamera dosud používaná, která je během trén.cyklů maximálně vytížená přestala
fungovat. Vzhledem k jejímu stáří a nákladům na opravu je výhodnější zakoupit
novou.
5) Manažerka informovala o tom, že komise pracuje na bodovém systému pro repre
výjezdy na rok 2012, který předloží ke schválení na příštím jednání VV.
6) VV ČJF obdržel žádost JK Panská Lícha o schválení pravidel pro Donau Bohemia
Trophy 2012. Manažerka projedná úpravy v překladu s L.Sekaninovou. Následně bude
předáno ing.Metelkovi.
Spřežení:
1) Manažer informoval o jednání komise – 1.11.2011. VV ČJF projednal zápis z tohoto
jednání komise spřežení.
2) Dne 29.11.2011 proběhne schůzka reprezentace spřežení zaměřená na koncepci pro
rok 2012.
3) Komise zaslala na ČJF inventární soupis sport.materiálu (drezurního obdélníku a repre
oblečení). Uloženo u účetní ČJF Evy Suché.
4) Manažer informoval o galavečeru spřežení v Humpolci 25.2.2012.
Všestrannost:
1) Komise všestrannosti vyčkává na úpravu pravidel FEI 2012 a podle toho zpracuje STP
a kvalifikace 2012.
2) VV ČJF schválil převod nevyužité části příspěvku na přípravu na OH do roku 2012.
Jelikož se jedná o příspěvek na přípravu, vyčerpán by měl být do 1.3.2012 tedy
termínu pro splnění kvalifikace. Po tomto termínu je bezpředmětné, aby z něj bylo
čerpáno.
3) Manažer žádá, aby ČJF odeslala kalendář závodů všestrannosti do Polska a na
Slovensko a naopak od těchto si NF vyžádala jejich národní závody všestrannosti pro
lepší koordinaci kalendáře.
Pony:
1) Manažerka informovala o drezurním seriálu, který bude organizován ve spolupráci
s Dr.Říhovou.
2) Manažerka informovala o soustředěních, která proběhla v Mělníku a Horním Městě
s finanční podporou z rozpočtu komise.
3) Komise pony pořádá soustředění v drezuře v Borové (pod vedením D.Křemenové) a
v Herouticích (pod vedením Z.Beneše), na která přispěje z rozpočtu komise ve výši
5.000,- Kč Borová a 5.000,- Kč Heroutice.
4) Manažerka informovala o velmi dobré reprezentaci N.Grünthalové na CSIOP
Manerbio. Komise doporučuje proplacení nákladů na startovné za 2 koně této
jezdkyně z rozpočtu komise. Schváleno VV ČJF.
5) Komise sestavuje reprezentační kádr pro rok 2012, schůzka k reprezentaci proběhne
koncem prosince 2012.
Skoky:
1) Manažer informoval o jednání komise, které proběhne 28.11.2011, kde budou
projednány STP 2012.

2) Manažer informoval o probíhajících výjezdech do zahraničí. Jezdci hojně využívají
možnosti zahraničních halových závodů. Manažer shrnul úspěchy českých jezdců
v podzimní části sezóny, jmenovitě zejména 2.místo J.Hrušky v GP CSI2* Leszno a
splněnou kvalifikaci B.Tomanové na ME 2012, které dosáhla na CSIJY Barbizon.
3) Manažer žádá o proplacení nákladu na startovné 1 koně na CSI2*W Budapešť, pro ty
jezdce, kteří se dostanou do GP. Schváleno VV ČJF.
4) Došlo k dohodě s pořadatelem ČSP VC Plzeň na posunu termínu, tak aby nekolidoval
s termínem Finále KMK 2012. VC Plzeň proběhne 7.-9.9.2012.
5) Termín MČR Y,sen. Martinice 2012 zůstává v termínu schváleném Radou ČJF
22.9.2011.
6) Manažer předal ing.Metelkovi sport.technické podmínky stavby parkuru, v návaznosti
na navrhovanou kategorizaci jezdců.
7) Manažer informoval o vývoji kategorizace jezdců, kam jsou zapracovávány
připomínky oblastí a VV ČJF.
8) Manažer komise nesouhlasí se zrušením schůzky ke schvalování rozpisů a její
nahrazení formulářem, protože při schůzce by se dalo řešit mnoho praktických
záležitostí. Uspořádání případného semináře a setkání zástupců oblastí je
v kompetenci ing.Metelky.

ZMĚNY A PŘESUNY V ROZPOČTU KOMISÍ
Pro všechny disciplíny

VV ČJF schválil níže uvedené změny a přesuny
v položkách rozpočtu disciplín 2011 za předpokladu, že
před každým přesunem či změnou bude vždy nejprve
vyrovnáno přečerpání prostředků disciplíny

Vytrvalost

sloučení zůstatku v rozpočtu repre výjezdů JY a sen.,
následně bude použit na částečné krytí nákladů na
dopravu koní na letiště (MS Abu Dhabi)

Reining

budou vyrovnány přečerpané prostředky v soustředění a
repre oblečení z prostředků na výjezdy. Zbylá částka
pokryje příspěvek účastníkům ME 2011 W.Neustadt na
dopravu.

Drezura

ze zůstatku na repre oblečení pokrýt přečerpanou správu
drezurního webu. Zbylé prostředky převést do položky
schůze.

Spřežení

z položky na repre výjezdy dorovnat přečerpanou
položku na Koně roku. zbylé prostředky na repre výjezdy
použít dle zápisu z komise 1.11.2011

Všestrannost

převod z položky na repre výjezdy do položky schůze ve
výši 10.000,- Kč

Pony

po uhrazení schválených příspěvku reprezentantům
převést zůstatek z repre výjezdů na soustředění

Skoky

ze zbylých prostředků na repre výjezdy převést 13.000
do oblečení a tím uhradit přečerpané prostředky
v položce oblečení

Ostatní:
1) VV ČJF projednal zápis z posledního zasedání 12.10.2011
2) Ing.Pecháček představil členům VV ČJF novou účetní ČJF paní Evu Suchou.
3) D.Denková informovala o předání ekonomické agendy mezi ing.Sukovou a E.Suchou
ve dnech 26. a 31.10.2011.
4) VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 12.10.2011. Bod 8) VV ČJF trvá na počtu 3
hlavních komisařů ZZVJ a 6 řadových komisařů za 1 oblast.
5) VV ČJF projednal zápis z oblasti L – 31.10.2011
6) VV ČJF projednal zápis z oblasti K - 8.10.2011
7) VV ČJF projednal zápis z oblasti C – koncepce omezení startovného, na kterou OV
JČO upozorňuje jako na úkol zadaný Konferencí byla znovu otevřena a předána ke
zpracování ing.Metelkovi (ve spolupráci s manažery a Mgr.Hanušovou)
8) VV ČJF projednal zápis z oblasti D – 12.10.2011 a 16.11.2011
9) VV ČJF projednal výklad pravidel, který vzešel z jednání DiK 7.11.2011. Nutnost
přítomnosti sanitky bude ošetřena, případně pozměněna pravidly 2012. Předáno ke
zpracování ing.Metelkovi.
10) D.Denková informovala o revizi, kterou provedla s novou účetní E.Suchou ve dnech
9.-16.11.2011 a předala VV ČJF písemný materiál o zjištěných nedostatcích. Zejména
upozorňuje na chybné zaúčtování pohledávky vůči H.Šalamonové – bude opraveno
E.Suchou po převzetí účetnictví z ČSTV.
11) D.Denková informovala o plánovaném celkovém auditu služeb, vzhledem k neustále
se zhoršující situaci s příjmy ČJF z dotací MŠMT a MF, nulovému příjmu ze
společnosti Sazka je třeba pečlivěji zvažovat výdaje ČJF.
12) D.Denková předložila VV celkem 6 alternativ návrhu klíče pro dělení případných
prostředků ze státní dotace program III a IV. Bude projednáno na příštím zasedání VV
ČJF.
13) VV ČJF schválil čerpání rozpočtu ČJF k 31.10.2011.
14) VV ČJF schválil hodnocení trenérů mládeže 2011 pro ČOV.
15) Telefonica O2 nabídla ČJF na základě poptávky nové znění smlouvy a nové tarify.
Plánovaná úspora je cca 50.000,- za rok.
16) L.Spiwoková informovala o revizi vysílaček v majetku ČJF. Vysílačky jsou
nefunkční, nelze je nabít. Vzhledem k jejich stáří je schválen jejich odpis z majetku
ČJF.
17) Ing.Theimer informoval o revizi 8 boxů v majetku ČJF, které jsou uskladněné ve firmě
Terom. Nefunguje evidence zápůjček boxů a neprobíhají platby za půjčovné dané
směrnicí, schválené dne 13.6.2007. VV ČJF rozhodl o vypsání výběrového řízení na
subjekt, kterému budou boxy přiděleny do správy. Zajistí D.Denková ve spolupráci
s ing.Theimerem.
18) Definitivní informace o školení komisařů v prosinci 2011 budou dopracovány
Dr.Říhovou a zveřejněny na webu ČJF.
19) VV ČJF schválil vyhlášení výběrového řízení na spolupráci v oblasti medializace a
propagace ČJF. Zajistí GS.
20) VV ČJF schválil jednotný formulář rozpisu závodů předložený ing.Metelkou.
21) VV ČJF projednal dotaz A.Pejose na uznání školení rozhodčích o změnách pravidel
2011, které proběhlo v březnu 2011 pro refreshing rozhodčích. Školení ke změnám

pravidel nelze pokládat za plnohodnotný kurz rozhodčích, který je povinný 1x za 4
roky. Dr.Říhová odešle odpověď.
22) Dr.Toman podal vysvětlení ke schvalovaní poplatků 2012. Poplatky budou
předjednány na Radě 15.12.2011, ale dle Stanov ČJF oficiálně mohou být schváleny
až v roce 2012. V lednu se tedy uskuteční mimořádné zasedání Rady ke schválení
členských poplatků a celkovému schválení sazebníku ČJF 2012.
23) Dr.Toman informoval o rozhodnutích DiK ČJF (stížnost Y.Svobodové, kauza Doping
klisny S., stížnost A.Pejosové)
24) Všem členům ČJF, kteří nezaplatí faktury 2011 za např.pasy, registrace, tiskoviny
apod.déle než 90 dní po splatnosti nebude prodloužena licence pro rok 2012. Bude
opět v databázi ČJF učiněn záznam a částka vymáhána s pomocí oblastních sekretářů
25) Ing.Pecháček informoval o dopisu, který obdržel od pana Strnada na téma start.čísla
při ČSP 2011.
26) VV ČJF projednal email od novináře p.Rumlera, týkající se účasti a přípravy DS
Pelikán, s.r.o. na MS-YH Verden 2010, 2011. GS vypracuje a odešle odpověď.
27) ČSTV informovalo svazy prostřednictvím Zpravodaje (zaslaný 22.11.2011), o
vypovězení pojistné smlouvy s Kooperativou a smlouvy s OSA na rok 2012.
D.Denková zahájila jednání s OSA o hromadné licenci. Budou osloveny i pojišťovny
s poptávkou na hromadné pojištění.
28) GS bude urgovat návrhy oblastí na doplnění DiK a DoK o členy, kteří se 1.1.2012
začnou věnovat práci v jiných funkcích v rámci ČJF.
29) GS informovala o jednání s firmou Fandona, která se snaží podporovat sportovce –
viz.www.fandona.cz.
30) VV ČJF schválil účast B.Rejnka na jednání FEI eventing risk management ve
Warendorfu ve dnech 28.-29.1.2012. Z rozpočtu ČJF bude hrazeno cestovné, stravné a
ubytování.
31) V.Mestenhauser ve spolupráci s Dr.Říhovou a Bavorský jezdeckým svazem
organizuje seminář pro stylové rozhodčí. (celkem 15 vybraných rozhodčích,
6.-7.1.2012 Ansbach)
32) Ing.Pecháček informoval o průběhu jednání GA FEI v Rio de Janeiro 11.-14.11.2011.
33) Dr.Říhová informovala o semináři IGEQ v Budapešti ve dnech 21.-22.10.2011.
34) Ing.Pecháček informoval o termínu konání Koně roku (S,D) dne 10.3.2012 na Žofíně.
35) Příští jednání VV ČJF proběhne 7.12.2011
Žádáme manažery, kteří dosud neodevzdali návrhy na STP 2012, aby tak učinili do
7.12.2012.
Upozorňujeme, že dle čl.V 5.5. Stanov je třeba zasílat zápis z jednání jednotlivých OV
na centrální sekretariát, pro potřeby VV a Rady. Zápisy již delší dobu nezasílají oblasti:
A, F, H a V.

Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
5/50

1/85

2/86

1/2

2/3

3/3

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“

22. 9. 2010

Ing.Theimer, manažer skoky

31. 10. 2011

Zpracovat koncept online systému přihlašování na závody

20.4.2011

GS

31.12.2011

Jednání s operátorem O2 o změně tarifů

31.5.2011

GS

31.10.2011

Organizace školení pro komisaře

31.8.2011

JUDr.Říhová ve spolupráci s ing.Šalkem a B.Rejnkem

30.11.2011

Zpracovat návrh STP 2012

30.11.2011

Manažeři disciplín

7.12.2011

Zpracovat návrh provizorního rozpočtu 2012

7.12.2011

Stav plnění
Částečně splněno,
vráceno
k dopracování
Částečně splněno
Jednání trvá
Splněno
Vypouští se
Splněno
Vypouští se
Částečně splněno
Trvá
Trvá

GS + ekonom
5/3

1/4

2/4

Podmínky VŘ pro správu boxů a jejich užívání

21.9.2011

Ing.Theimer + D.Denková

15.12.2011

Zpracovat hodnocení reprezentace 2011 a plán 2012

15.11.2011

Manažeři

7.12.2011

Předložit rozpočet disciplíny

31.10.2011

Splněno
Vypouští se

Zpracovat koncepci disciplíny pro jednání Dr.Říhové s partnery

31.10.2011

Manažeři

7.12.2011

Částečně splněno
Trvá

Revize vysílaček

31.10.2011

Splněno
Vypouští se

30.10.2011

Splněno
Vypouští se

15.11.2011

Splněno
Vypouští se

30.10.2011

Splněno
Vypouští se

15.10.2011

Přesunuto na
Jednání Rady

30.10.2011

Splněno
Vypouští se

Manažeři
3/4

4/4

GS
1/5

Jednání s pořadatelem VC Plzně + Finále KMK 2012 – souběh
Manažer skokové komise

2/5

3/5

Návrh tech.podmínek pro stavbu parkuru v návaznosti na
kategorizaci jezdců
Manažer skokové komise
Jednání s ACE Design – potíže s voltižními výsledky
GS

4/5

Online hlasování Rady – termíny MČR a MZ + změna Disc.řádu
GS

5/5

Jednání s pořadatelem MČR – S Martinice o posunu termínu
Manažer skokové komise

Trvá
Částečně splněno
Trvá

6/5

Dodatek ke smlouvě MČR-D / bod.2) drezura

30.10.2011

Splněno
Vypouští se

23.11.2011

Splněno
Vypouští se

GS
7/5

Úprava Přestupního a Registračního řádu ČJF
Ing.Metelka

Úkoly ze 6. zasedání:
Číslo
úkolu
1/6

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Odpis nefunkčních vysílaček

7.12.2011

D.Denková
2/6

VŘ na spolupráci v oblasti PR

7.12.2011

GS
3/6

Nákup digitální kamery pro SCM – D Kolesa

7.12.2011

GS
4/6

Pravidla 2012 + zpracovat problematiku zdrav.služby na závodech

31.3.2012

Ing.Metelka
5/6

Odpověď A.Pejos

7.12.2011

Dr.Říhová

Přílohy:
-

zápis komise spřežení 1.11.2011
zápis drezurní komise 7.11.2011
zápis jednání OV – B 12.10.2011
zápis jednání OV – C 6.10.2011
zápis jednání OV – D 12.10.2011
zápis jednání OV – D 16.11.2011
zápis jednání OV – K 8.10.2011
zápis jednání OV – L 31.10.2011
Vzorové zpracování rozpisu závodů
Zpravodaj ČSTV (info o vypovězení smlouvy OSA a Kooperativa)

Stav plnění

