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Zápis ze 45. zasedání VV ČJF - 11.03. 2015  
 

Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Dana Denková, Nella Gottweisová, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, 

Ing. Milan Theimer 

 

Hosté: Ivan Černoch, Ing. Renata Habásková, Marek Holub, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát, M. 

Litovová, Mgr. Jana Perníčková, A. Videnková  

 

Omluveni: M. Ohnheiser, JUDr. Petr Toman, A. Videnková 

 

Skoky: 

1. Disciplína se neprojednávala z důvodu nepřítomnosti manažera. 

 

Pony:  

1. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, informovala VV ČJF o projednání materiálů zájemců 

o spolupráci ČJF ve věci měření pony pro sportovní účely, kdy na základě dodaných informací 

komise pony vybrala pro spolupráci v uvedené věci v tuto chvíli tyto uchazeče: MVDr. Vít 

Holý, Michaela Kodadová, Karel Růžička ml., Ing. Veronika Prokešová. Ostatní uchazeči byli 

požádáni o doplnění relevantních informací a do požadovaného termínu nikdo z oslovených 

nereagoval. 

2. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, informovala VV ČJF o drobných úpravách ve 

vyhodnocování pony žebříčku, které jsou platné pro sezonu 2015. Současně byl VV ČJF 

informován, že bude striktně dbáno na dodržování 14ti denní lhůty pro dodání výsledků ze 

závodů k jejich zpracování do žebříčku. 

3. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, se na VV ČJF obrátila s dotazem ve věci 

Stylšampionátu pony případné spolupráce se Stylšampionátem jezdců na velkých koních. VV 

ČJF v návaznosti na vznesený dotaz uložil manažerovi SK, p. M. Ohnheiserovi, aby do 30.03. 

2015 vypracoval a v elektronické verzi předložil  rozpis a plán Stylšampionátu velkých koní, 

který bude členům VV ČJF v tomto termínu zaslán emailem ke schválení, aby bylo možné jej 

01.04. 2015 zahájit. 

4. Manažerka komise, Mgr. J. Perníčková, se obrátila na VV ČJF s dotazem ve věci stavitelů tratí 

pro disciplíny pony. 

 

Všestrannost: 

1. Manažer komise, Ing. A. Klauz, informoval VV ČJF o seznamu jezdců, kteří budou plnit 

kvalifikace a plánují start na ME 2015. 

2. Manažer komise, Ing. A. Klauz, informoval VV ČJF o systému financování zahr. Výjezdů 

z prostředků komise všestrannosti. 

3. Manažer komise, Ing. A. Klauz, informoval VV ČJF o školení stavitelů tratí, které proběhne 

dne 06.06. 2015 na Panské Líše při závodech CCI1*; školitelem bude K. Paar (AUT). 

4. Manažer komise, Ing. A. Klauz, informoval VV ČJF o návrhu komise všestrannosti na 

zařazení P. Veselovského na seznam školitelů stavitelů tratí. 

5. VV ČJF projednal a schválil zápis z komise všestrannosti ze dne 23.02. 2015. 

 

Vytrvalost:  
1. Manažerka komise, M. Litovová, informovala VV ČJF o proběhnuvším školení 

s francouzskými trenéry M. Bisoffi a M. Braun, které proběhlo ve dnech 24.-25.01. 2015. 

2. Manažerka komise, M. Litovová, požádala VV ČJF o schválení kurzu pro stavitele tratí 

vytrvalosti, které pořádá oblast H. Kurz proběhne v období 03 – 11/2015. VV ČJF žádost, 

včetně navrhovaných lektorů a zkušební komise, jednomyslně schvaluje. 

3. Manažerka komise, M. Litovová, informovala VV ČJF o školení rozhodčích, které proběhne 

dne 27.03. 2015 v Hoštce. 
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4. Manažerka komise, M. Litovová, informovala VV ČJF, že komise disciplíny bude akceptovat 

duplicitní přihlášení na závody (přihlášení on-line systémem ČJF + emailem) a to pro případ 

vykázání chyby nového on-line přihlašovacího programu, který je ve zkušebním provozu. 

5. Manažerka komise, M. Litovová, informovala VV ČJF o situace disciplíny „vytrvalost“ ve 

světě a současně požádala VV ČJF o zaslání svého oficiálního stanoviska k nastalé situaci na 

FEI. 

6. VV ČJF projednal a schválil zápis z komise vytrvalosti a současně projednal všechny přílohy, 

k tomuto zápisu náležející. 

   

Drezura: 

1. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, požádala VV ČJF o posunutí termínu platnosti 

pravidel paradrezury (s účinností platnosti pravidel od 01.05. 2015) a to v závislosti na 

komplexnosti překladu FEI pravidel a návaznosti národních úprav. VV ČJF tento návrh 

jednomyslně schválil. 

2. Manažerka komise, Ing. R. Habásková, požádala VV ČJF o sdělení řešení problematiky 

přihlašování jezdců paradrezury na závody v návaznosti na on-line přihlašovací systém ČJF, 

který nyní nezpracovává čísla Hobby kartiček v souvislosti na jejich nezařazení do Centrální 

databáze ČJF. VV ČJF se jednomyslně usnesl, že jezdcům paradrezury bude vystavena licence 

jezdce s dovětkem „Para“, která bude oblastním sekretářem zaznačena jak do vystavené 

licence jezdce, tak i do poznámky v Centrální databázi ČJF. Tato licence bude nyní vystavena 

podmínečně bezplatně do termínu zasedání Rady ČJF; po tomto zasedání bude postupováno 

dle rozhodnutí Rady ČJF.  

3. VV ČJF projednal a schválil zápis z drezurní komise ze dne 03.03. 2015 a to včetně všech 

příloh, k tomuto zápisu náležejících. 

 

Reining: 
1. Manažer komise, p. I. Černoch, informoval VV ČJF o tom, že komise neplánuje žádné národní 

úpravy pravidel pro rok 2015. 

2. Manažer komise, p. I. Černoch, požádal o schválení přihlášení p. Doležána na FEI školení, 

které proběhne dne 12.04. 2015 v rakouském Schwechatu. VV ČJF jeho žádost jednomyslně 

schválil.  

3. Manažer komise, p. I. Černoch, informoval VV ČJF o získání sponzora (firma Vétoquinol) pro 

reprezentační tým juniorů a mladých jezdců. 

 

Spřežení: 

1. Manažer komise, Ing. J. Kunát, informoval VV ČJF o uskutečnění FEI semináře, které se koná 

ve dnech 28.-29.03. 2015 v Němčicích u Kolína, a kterého se zúčastní Ing. J. Kunát, p. J. 

Trojanec a p. J. Pavel. 

2. Manažer komise, Ing. J. Kunát, informoval VV ČJF o halových závodech, které proběhnou 

dne 14.03. 2015 v Severomoravských Trojanovicích. 

 

Voltiž: 

1. Disciplína se neprojednávala z důvodu nepřítomnosti manažera. 

 

Ostatní: 

1. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil zápis ze 44. zasedání VV ČJF, které uskutečnilo dne 

10.02. 2015. 

2. VV ČJF projednal žádost K. Damborské na zapsání do databáze FEI kvalifikace FEI rozhodčí 

Level 1. VV ČJF tuto žádost jednomyslně zamítl s odůvodněním, že K. Damborská nesplňuje 

podmínky pro zapsání této kvalifikace do systému FEI dle Komplexního vzdělávacího dokumentu 

ČJF. K. Damborské odpoví prostřednictvím emailu JUDr. K. Říhová. 

3. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil odpověď komise vytrvalost na dotaz p. Kopeckého ve 

věci ME J/Y Verona (ITA). 
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4. VV ČJF projednal dopis K. Damborské, členky SK, vztahující se ke změně STP MČR pro rok 

2015. VV ČJF informuje, že změny v STP MČR pro rok 2015 provedl na základě připomínek 

některých oblastních výborů. 

5. VV ČJF projednal návrh Stanov ČJF, který byl vypracován JUDr. P. Tomanem. VV ČJF tento 

návrh postoupil k projednání na zasedání Rady ČJF. 

6. V návaznosti na problematiku přihlašování jezdců paradrezury a paravoltiže na závody ve vztahu 

s novým on-line přihlašovacím systém ČJF, který nyní nezpracovává čísla Hobby kartiček 

v souvislosti na jejich nezařazení do Centrální databáze ČJF. VV ČJF se jednomyslně usnesl, že 

jezdcům paradrezury a paravoltiže, bude vystavena licence jezdce s dovětkem „Para“, která bude 

oblastním sekretářem zaznačena jak do vystavené licence jezdce, tak i do poznámky v Centrální 

databázi ČJF. Tato licence bude nyní vystavena podmínečně bezplatně do termínu zasedání Rady 

ČJF; po tomto zasedání bude postupováno dle rozhodnutí Rady ČJF. 

7. Ing. J. Pecháček informoval VV ČJF o objednání komplexního auditu ČJF, který byl zahájen dne 

11.03. 2015.. 

8. Ing. J. Pecháček informoval VV ČJF o odstoupení 2 členů Kontrolní a revizní komise, a to 

jmenovitě B. Cupáka a Mgr. Ing. J. Krupičkové. VV ČJF sděluje obou odstupujícím, že v souladu 

s § 160 zákona č. 89/2012 Sb., jejich funkce končí uplynutím dvou měsíců od doručení jejich 

dostoupení pokud se obě strany nedohodnou na dřívějším termínu. 

9. Ing. J. Metelka informoval VV ČJF o schválení finální verze pravidel všech disciplín pro rok 

2015, mimo paradrezuru a paravoltiž (probíhají finální úpravy a následně bude zasláno dané 

komisi k doplnění případných národních úprav). 

10. Ing. J. Metelka informoval VV ČJF o schválení rozpisu MERIDIAN – FACIMIECH TOUR 2015. 

11. VV ČJF pověřil manažera SK, p. M. Ohnheisera, vypracováním a předložením plánu 

Stylšampionátu pro velké koně a to v termínu do 30.03. 2015, který bude členům VV ČJF do 

tohoto termínu zaslán ke schválení, aby bylo možné jej k 01.04. 2015 zahájit. 

12. VV ČJF projednal a schválil návrhy smluv s firmou Equinet na výrobu televizních záznamů 

jezdeckých závodů a s Jezdci.cz. marketingovou prezentaci ČJF. 

13. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil žádost Mgr. J. Sedláčka ve věci závěrečných zkoušek 

instruktorů jezdectví (27.-28.06. 2015) a trenérů jezdectví II. třídy (05.-06.12. 2015), které 

proběhnout v Hradišťku u Sadské. VV ČJF jmenoval zkušební komisi ve složení: hl. komisař – 

Ing. J. Pecháček, komisaři – MUDr. H. Žižková, Ing. J. Metelka, Ing. L. Jandourek. 

14. JUDr. Kateřina Říhová předložila VV ČJF žádosti N. Čemezové a M. Osvaldové, členek SJF, o 

uznání jezdecké licence SJF. VV ČJF oběma žádostem jednomyslně vyhovuje a schvaluje. 

15. JUDr. Kateřina Říhová předložila VV ČJF Metodický pokyn č.1/2015 (určování osob, které 

mohou školit a doškolovat rozhodčí všech úrovní), Metodický pokyn č. 2/2015 (určování osob, 

které mohou školit a doškolovat stavitele parkurů a tratí) a Metodický pokyn č. 3/2015 (určování 

osob hlavních komisařů a komisařů pro zkoušky základního výcviku jezdce – ZZVJ). VV ČJF 

jednomyslně schválil všechny tři metodické pokyny. 

16. JUDr. Kateřina Říhová předložila úpravy dokumentu Vzdělávání týkající se ZZVJ – E a podmínek 

pro získání kvalifikace stavitelů tratí ve vytrvalosti, které navrhla komise vytrvalosti. Bylo 

jednomyslně schváleno VV ČJF. 

17. D. Denková informovala VV ČJF o průběhu hl. líčení konaném v trestní řízení kauzy H.Š., které 

se konalo dne 02.03. 2015 u Okresního soudu v Ostravě. 

18. D. Denková informovala VV ČJF o obdržení Rozhodnutí MŠMT na dotační programy, v rámci 

kterých byla ČJF přiznána: na Program I. Sportovní reprezentace částka 647 400 Kč, na Program 

II. Sportovně talentovaná mládež částka 2 815 700 Kč, na Program IV. Údržba a provoz 

sportovních zařízení částku 1 024 900 Kč, na Program V. Činnost sportovních svazů částka 

6 708 500 Kč. VV ČJF ukládá D. Denkové na příští jednání předložit návrh rozdělení dotačního 

Programu IV. za předpokladu, že bude z MŠMT obdržen seznam schválených konečných 

příjemců ministerstvem a dotačního Programu II. na oblasti dle počtu členů do 18 let k 28.2.2015. 

19. D. Denková dále informovala VV ČJF, že v rámci zcela nově otevřeného dotačního Programu VII, 

ČJF také prvně v historii obdržela dotaci pro parajezdectví. Zdravotně postižení sportovci P-1 

reprezentace částku 100 000 Kč a P-3 na činnost Zdravotně postižených sportovců 100 000 Kč.  

20. VV ČJF sděluje, že na základě dodaných termínů jednotlivými oblastními sekretariáty, se jako 

zástupci VV ČJF zúčastní oblastní konference: Konference Středočeské oblasti (14.02. 2015) Ing. 
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J. Pecháček, Ing. M. Theimer, pí. D. Denková; Konference Jihočeské oblasti (20.02. 2015) Ing. J. 

Metelka; Konference Severomoravské oblasti (03.03. 2015) Ing. M. Theimer; Konference 

Severočeské oblasti (07.03. 2015) Ing. J. Metelka a Ing. J. Pecháček;  Konference Jihomoravské 

oblasti (13.03. 2015) Ing. J. Pecháček a Ing. M. Theimer; Konference Karlovarské oblasti (27.02. 

2015) JUDr. K. Říhová; Konference Královéhradecké oblasti (20.03. 2015) Ing. M. Theimer; 

Konference oblasti Vysočina (21.03. 2015) Ing. J. Metelka; Konference Oblasti Praha (25.03. 

2015) Ing. J. Pecháček a pí. D. Denková; Konference Zlínské oblasti (28.03. 2015) Ing. J. Metelka 

a Ing. M. Theimer; Konference Východočeské oblasti (28.03. 2015) Ing. J. Pecháček a pí. D. 

Denková. 

21. VV ČJF projednal zápis z komise pro vzdělání ze dne 19.02. 2015. 

22. VV ČJF projednal zápis z Jihočeské oblasti ze dne 20.02. 2015. 

23. VV ČJF projednal zápis a usnesení z Konference Jihočeské oblasti ze dne 20.02. 2015. 

24. VV ČJF projednal zápis z Karlovarské oblasti ze dne 27.02. 2015. 

25. VV ČJF projednal zápis a usnesení z Konference Karlovarské oblasti ze dne 27.02. 2015. 

26. VV ČJF projednal zápis ze Severomoravské oblasti ze dne 02.02. 2015. 

27. VV ČJF projednal zápis a usnesení z Konference Severomoravské oblasti ze dne 03.03. 2015. 

28. VV ČJF projednal zápis ze Středočeské oblasti ze dne 14.02. 2015. 

29. VV ČJF projednal zápis a usnesení z Konference Středočeské oblasti ze dne 14.02. 2015. 

30. VV ČJF projednal zápis z Východočeské oblasti ze dne 03.02. 2015. 

31. VV ČJF projednal zápis ze Západočeské oblasti ze dne 03.02. 2015. 

32. VV ČJF projednal zápis z Královéhradecké oblasti ze dne 05.02. 2015. 

33. Příští jednání VV ČJF se uskuteční 08.04. 2015. 

 

 

Úkoly z předchozích zasedání: 

 

Číslo 

úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

2/23 

Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními 

údaji o refreshingu 
30.04. 2015 Souvisí se změnou 

dtb.systému, 2014 
Ing.Metelka + sekretáři jednotlivých oblastí  

1/28 
Defin.znění manuálu a grafického manuálu + zápis do ÚPV - logo ? Částečně splněno 

Trvá Sekretariát  

 1/34 
Koncepce vzdělávání stylových rozhodčích 30.06. 2015 

Trvá 
Vzdělávací komise  

2/34 
Kontakt- FRA NF vzdělávací systém  30.04. 2015 Částečně splněno 

– plněno průběžně Vzdělávací komise  

 

 

 Přílohy: 

- zápis z oblasti D – 03.02. 2015 

- zápis z oblasti R – 05.02. 2015 

- zápis z oblasti B – 14.02. 2015 

- zápis z oblasti K – 27.02. 2015 

- zápis z oblasti C – 20.02. 2015 

- zápis z oblasti H – 20.02. 2015 

- zápis z oblasti F – 03.02. 2015 

- zápis z drezurní komise – 03.03. 2015 

- zápis z komise všestrannosti – 23.02 2015 

- zápis z komise vytrvalosti – 03/2015 

- zápis z konference oblasti B – 14.02. 2015 

- usnesení konference oblasti B – 14.02. 2015 
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- zápis z konference oblasti C – 20.02. 2015 

- usnesení konference oblasti C – 20.02. 2015 

- zápis z konference oblasti K – 27.02. 2015 

- usnesení konference oblasti K – 27.02. 2015 

- zápis z konference oblasti H –03.03. 2015 

- usnesení konference oblasti H – 03.03. 2015 

 


