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Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 7.12.2005 
  

 
Přítomni (dle abecedního pořádku):  
Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. František Lomský, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan 
Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr. Jiří Oulický, Ing. Jaroslav Pecháček, MUDr. Zuzana 
Procházková, Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Jan Schwarz, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan 
Theimer, Ing. Josef Trojanec, Ing. Milan Vítek, MVDr. Marie Vranková 
Nepřítomni: Alek Pejos 
Omluveni: Iveta Biolková  
 
1. Rada rozhodla na návrh VV ukončit smlouvu s reklamní agenturou Peron pro 

neuspokojivé výsledky. Situace bude řešena uzavřením smlouvy s jinou agenturu nebo 
spoluprací s fyzickou osobou. 

2. K návrhu zákona o dopravě na pozemních komunikacích nebyly z oblastí zaslány žádné 
připomínky ani doporučení. 

3. Byl vysloven zpětný souhlas s návrhem VV zažádat na FEI o přidělení ME-Y 
v Poděbradech na rok 2007 v termínu 25.-30.7.2007. 

4. Byla nově otevřena diskuse ohledně odměn rozhodčím. Ing. Nágr přednesl návrh, dle 
kterého by byly odměny diferenciovány podle kvalifikace rozdodčích a podle toho, zda se 
jedná o funkci rozhodčího nebo hlavního rozhodčího a dále podle úrovně závodů 
(mezinárodní či národní). Ing. Nágr byl pověřen rozpracováním svého návrhu. 

5. Byl projednán návrh na stanovení výše finančních odměn na mezinárodních závodech pro 
veter. delegáta a člena veter. komise. Bylo rozhodnuto, že odměna bude činit pro oba 
1 200 Kč/den. 

6. Byly projednány STP pro kategorii pony na rok 2006, schválené Radou dne 14.9.2005. 
Pro sněhovou kalamitu se omluvila z jednání paní Biolková, namísto ní byla za komisi 
pony přítomna MVDr. M. Vranková. Ta předložila následující protinávrh komise pony 
pro rozdělení kategorií na MČR. Děti 8 – 12 let budou soutěžit ve 2 kategoriích: do 
135 cm KVH a 148 cm KVH, děti  13 – 16 let v 1 kategorii: do 148 cm KVH.   
Následovalo hlasování o tomto protinávrhu. Většinou hlasů byl protinávrh předložený 
komisí pony schválen a tudíž rozhodnutí z předešlého zasedání Rady revokováno. 
Tato výjimka platí pouze pro rok 2006. Poté by se kategorie měly sjednotit dle původního 
rozhodnutí Rady, aby v této oblasti nastalo co nejdříve sblížení se standardy vyspělých 
jezdeckých zemí, kde není obvyklé dělit soutěže pony na 2 výškové kategorie.   
Pro nižší KVH lze v budoucnu místo mistrovství vypsat např. samostatnou pohárovou 
soutěž.   

7. Ing. Šretr informoval o čerpání rozpočtu a o předpokládaných potížích na příjmové straně 
pro následující roky díky výpadku cca. 1 000 000 Kč z vlastních zdrojů ČSTV 
(Sazka, a.s.). Pouze v případě prosazení novely o DPH ve sněmovně by byla šance na 
čerpání prostředků ve stejné výši jako dosud, což zcela jistě nebude k 1.1.2006. 

8. Rada souhlasila s tím, že je v pravomoci VV přesouvat finanční prostředky v rámci jedné 
disciplíny. O přesunech bude VV Radu pouze informovat.  

9. Na dotaz neziskové organizace Zlatá podkova, zda může být členem ČJF, bylo 
konstatováno následující: může, ale nemohou jimi být její členové, kteří jsou v ČJF 
registrováni již za jiný subjekt.  

10. Mgr. Sedláček upozornil na to, že do konce února 2006 bude možné skládat poslední 
opravné zkoušky na rozhodčího dle dosud platného systému. Noví rozhodčí (viz 
dokument Vzdělávání v ČJF) budou národními rozhodčími po 4 letech praxe na 33 
závodech v jedné disciplíně (viz příloha). 
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11. Ing. Pecháček předložil ke schválení rozhodnutí učiněná VV od minulého zasedání Rady 
(viz zápisy z VV po 14.9.2005). 

12. Ing. Pecháček informoval o jednáních VV konaných od minulého zasedání Rady. 
13. MČR ve spřežení v Šinkvicích – průběh příprav prověří Ing. Schwarz. 
 
Rada ČJF schválila: 
1. Ukončení spolupráce s agenturou Peron. 
2. Kandidaturu ME/Y 2007 ve skocích v Poděbradech. 
3. Finanční odměny na mezinárodních závodech pro veterinárního delegáta a člena 

veterinární komise ve výši 1 200 Kč. 
4. STP pro MR pony 2006 (viz příloha) 
5. Kompetenci VV pro přesuny finačních prostředků v rámci jedné disciplíny. VV bude Radu 

pouze informovat. 
      
Přílohy: 
1. Výklad k podmínkám pro získávání kvalifikace rozhodčích v jezdectví 
2. STP pro MR pony 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


