Zápis ze 2. zasedání VV ČJF, o.s. dne 29. 6. 2011
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková,
ing.Milan Theimer
Omluveni:
ing.Vladimír Šretr, JUDr.Petr Toman
Na 2.jednání VV ČJF nebyli pozváni manažeři disciplín.
Všestrannost:
1. VV ČJF projednal zápis z komise – 15.6.2011.
2. oprava zápisu VV ČJF 1.6. bod 2) komise všestrannosti bude hradit ze svých prostředků
startovné P.Veselovskému na vybrané kvalifikační závody na OH 2012.
3. VV neschválil žádost komise všestrannosti doplnit do STP 2011 do MČR družstev smíšena
družstva (J,Y,sen.) s min.jedním juniorem nebo ml.jezdcem.
Skoky:
1. VV ČJF projednal zápis z komise – 22.6.2011.
Pony:
1. VV ČJF projednal zápis z komise – 23.6.2011.
2. VV ČJF neschválil žádost komise o změnu všeobecných pravidel NÚ 9. čl 12. pro potřeby
pony žebříčku.
Drezura:
1. VV ČJF projednal zápis z komise – 22.6.2011
2. VV ČJF neschválil výjimku z kvalifikace na MČR 2011 pro jezdkyni P.Gráblovou
3. ČT4 bude produkovat záznam z MČR-D 2011 na vlastní náklady, oproti původnímu záměru
produkovat záznam prostřednictvím další společnosti na částečné náklady pořadatele.
Vytrvalost:
1. VV ČJF schválil přeskupení peněz ve výhrách na MČR – E 2011. Místo původně schválených
15.000 za 1.místo MČR –sen. a 10.000 za 1.místo MČR – JY rozdělit rovnoměrně na 12.500
za každé z 1.míst. Celková částka se nemění.
Ostatní
1. Kontrola zápisu VV ČJF – 1.6.2011.
2. JUDr.Říhová informovala o své koncepci spolupráce s oblastmi a komisemi v oblasti
vzdělávání.
3. JUDr.Říhová informovala o tom, že Alena Zeusová a Fabrizio Sigismondi o její osobě
v uplynulých týdnech rozšiřovali nepravdivé informace a dosti závažná obvinění evidentně
s úmyslem poškodit její dobré jméno. Dle informací dostupných Dr.Říhové takto konali též
s úmyslem dosáhnout ukončení činnosti její osoby ve výkonném výboru. Tímto svým konáním
zasáhli jmenované do práv Dr.Říhové na ochranu osobnosti. Je zde též podezření, že tímto
svým jednáním naplnili všechny znaky skutkové podstaty přečinu pomluvy dle ust. § 184
trestního zákoníku. Celá záležitost byla předána právnímu zástupci Dr.Říhové kvůli
uskutečnění všech možných právních kroků vedoucích k ochraně jména Dr.Říhové a to včetně
podání žaloby a předání věci orgánům činným v trestním řízení.
4. JUDr.Říhová informovala o možné spolupráci se SSCHK a jednání se zástupcem SSCHK.
5. Ing.Pecháček navrhuje proškolit zástupce všech OV, kteří mají na starost schvalování rozpisů.
6. VV ČJF vypisuje výběrové řízení na manažery olymp.disciplín – podrobnosti na www.cjf.cz
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7. VV ČJF projednal materiál ing.Šretra na zřízení fondu pomoci. VV ČJF navrhuje upřesnit
tvorbu výše fondu a jasně stanovit podmínky pro kontrolu použití fondu (aby byl čerpající
subjekt povinen předložit všechny doklady VV a DoK ČJF) a poté předat k jednání Radě ČJF.
8. VV ČJF projednal materiál ing.Šretra k použití části rezervy v rozpočtu na rok 2011. VV ČJF
schválil částku 200.000,- z rezervy na olympijskou přípravu pro skoky a všestrannost. VV ČJF
neschválil další navrhované výdaje z rezervy ČJF.
9. VV ČJF projednal materiál ing.Šretra k zpracování účetnictví. VV ČJF neschválil navýšený
platů oblastních sekretářů o 1000,-Kč / měsíc, z důvodu nárůstu administrativy týkající se
nového zpracovávání účetních materiálů. V průběhu následujících 3 měsíců po kontrole DoK
zváží VV ČJF řešení personálního obsazení sekretariátu na ekonomickém úseku (zda
zpracovávání účetnictví předá účetní firmě, nebo zda současné zaměstnankyně projdou
školením).
10. D.Denková informovala o revizi, kterou provedla oblastní revizní komise SMO. VV ČJF vzal
na vědomí. Na základě této revize VV ČJF schválil odklad odvodu podílu na centrální ČJF pro
SMO o 30 dní, z důvodů nesrovnalostí, které OV během 30 dní vyřeší s obl.sekretářem.
11. Na jednání VV ČJF 1.6. obdrželi členové VV ČJF návrh D.Denkové zpracování účetních
dokladů na oblastech. Tento materiál byl 6.6. telefonicky (resp.emailem) schválen většinou
VV ČJF a je závazný pro používání od 1.7.2011. Materiál byl také konzultován s členkou
oblastní revizní komise SMO p.Měrkovou, která z pozice zaměstnankyně kontrolního oddělení
FÚ takovouto evidenci vedenou na oblastech doporučuje.
12. VV ČJF vzal na vědomí seznam pohledávek ČJF za nezaplacené faktury – ing.Suková bude
důsledně vymáhat.
13. VV ČJF schválil rozdělení dotace na podporu tal.mládeže oblastem, podle procentuálního
zastoupení mládeže do 18 let v jednotlivých oblastech. viz příloha.
14. VV ČJF schválil maximální částku, na kterou bude možno na sekretariátu vydat fakturu na
nezaplacené „zboží“ (pasy, registrace, publikace atd) a to do výše 4000,-. Vyšší částky bude
nutné zaplatit hotově nebo předem převodem nebo vkladem na účet.
15. Medaile na MČR-C družstev v Pardubicích bude předávat ing.Theimer.
16. VV ČJF schválil žádost A.Pejose o vykonání zkoušky rozhodčího. V době vyloučení A.Pejose
ze zkoušky nebyla písemně zpracovaná absence ve školení a podmínky byly nepřesně
formulované. A.Pejos se může přihlásit ke zkoušce vypsané jakoukoliv oblastí. Pokud by chtěl
skládat zkoušku samostatně, pak náklady uspořádání zkoušky by byly na vrub A.Pejose.
17. VV ČJF neschválil výjimku pro K.Havlíčkovou pro jmenování specializovanou rozhodčí pro
drezuru. Je nutné doplnit rozhodované závody.
18. VV ČJF přijal omluvu B.Rejnka z pozice komisaře na závodech MČR a jmenoval jeho
náhradníky takto: MČR-S Y,sen. – J.Nosková, MČR-C družstva - E.Lust, MČR-S dJ –
D.Denková, MČR-pony – J.Nosková.
19. VV ČJF projednal zápis StČO 7.6. a podporuje OV StČO v důsledném dodržování pravidel.
20. VV ČJF projednal zápis KVO 24.5. a vzal na vědomí zrušení obč.sdružení Karlovarská oblast
ČJF.
21. VV ČJF projednal zápis ZLO 30.5.
22. VV ČJF projednal zápis ZČO 6.6.
23. Ing.Metelka upřesnil výši odměn pro komisaře ZZVJ. Odměny odpovídají výši odměn
rozhodčím na závodech, tak jak je dáno ve všeob.pravidlech. Komisař 1000,- za den,
Hl.komisař 1200,- za den.
24. Ing.Metelka zpracuje formulář přihlášky do ČJF, která bude dle Stanov platných od 1.1.2012
požadována po všech členech ČJF.
25. VV ČJF souhlasí s návrhem Z.Motyginové na spolupráce Jezdectví a ČJF.
26. Manažeři předloží termíny SCM pro II.pololetí 2011 a to do 31.7.2011
27. VV ČJF schválil odprodej mobilních boxů pro koně, které jsou ve správě SMO.
28. VV ČJF upustil od smluvní pokuty za zrušení CIC1* Loštice 2011.
29. VV ČJF schválil žádost o mimořádnou VH ČSTV na září 2011. K žádosti se připojilo již
mnoho sportovních svazů. VH ČSTV je nutná k řešení nestabilní situace v Sazce i ČSTV.
30. JUDr.Říhová ve spolupráci s ing.Šalkem a B.Rejnkem předloží do 31.8. koncepci a termín
školení národních komisařů.
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31. ing.Metelka informoval o změně rozhodčího na MČR – V (J.Jablonská je omluvena, nahradí ji
E.Dolinska (POL). Schváleno VV ČJF.
32. ing.Metelka informoval, že byly schváleny tyto rozpisy: MČR-S Ptýrov, MČR-C Sen.
Pardubice, MČR-C družstva Pardubice, ČŠMK Hradištko, MČR S – dJ Zduchovice, MČR
pony Zduchovice.
33. VV ČJF schválil zveřejňování zápisů DoK na webu ČJF.
34. VV ČJF schválil oficiální zrušení CSIO3* Praha 2011 na FEI.
35. L.Spiwoková informovala o setkání generálních sekretářů ve Varšavě 6.-7.6.2011.
36. L.Spiwoková informovala o 5.schůzce sportovních svazů. Zápis v příloze.
37. VV ČJF upozorňuje na nutnost přítomnosti komisaře na opracovišti na všech národních
závodech ve všech disciplínách. Tato osoba také musí být jmenovaná v rozpise závodů.
38. příští jednání VV ČJF proběhne 17.8.2011

Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
5/50

3/77

1/85

2/86

1/1

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“

22. 9. 2010

Ing.Theimer, manažer skoky

17. 8. 2011

Zajistit překlad Směrnice pro stavbu trati ve všestrannosti

10.11.2010

GS, Ing. Michael Pejčoch

17.8.2011

Zpracovat koncept online systému přihlašování na závody

20.4.2011

GS + About Net

30.6.2011

Jednání s operátorem O2 o změně tarifů

31.5.2011

GS

17.8.2011

Iniciovat jednání s ČT – záznam MČR-D

10.6.2011

GS

2/1
3/1

Zpracovat podmínky pro jmenování komisařem a hl.komisařem
ZZVJ a nové testy na ZZVJ

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

30.9.2011

JUDr.Říhová
Zpracovat podmínky pro školitele kurzů pro rozhodčí

30.9.2011

JUDr.Říhová
4/1

Zpracovat návrh na vznik komise rozhodčích

31.8.2011

Ing.Metelka
5/1

Zpracovat koncepci omezení výše startovného v nízkých soutěžích

31.8.2011

Ing.Metelka

Úkoly ze 2. zasedání:
Číslo
úkolu
1/2

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Organizace školení pro komisaře

31.8.2011

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

2/2

3/2

Organizace školení pro členy OV zodpovědné za schvalování
rozpisu
JUDr.Říhová ve spolupráci s ing.Metelkou
Zpracovat formulář přihlášky – členství v ČJF

17.8.2011

Ing.Metelka

Přílohy:
-

-

30.9.2011

zápis z jednání skokové komise – 22.6.2011
zápis z jednání drezurní komise – 22.6.2011
zápis z jednání pony komise – 23.6.2011
zápis z jednání komise všestrannosti – 15.6.2011
zápis z jednání OV StČ oblasti – 7.6.2011
zápis z jednání OV KV oblasti – 24.5.2011
zápis z jednání OV ZL oblasti – 30.5.2011
zápis z jednáni OV ZČ oblasti – 6.6.2011
usnesení z 5.schůzky sportovních svazů
rozdělení dotace na talentovanou mládež dle oblastí
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