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Zápis ze 43. zasedání VV ČJF - 13.01. 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, M. Holub, Ing. Antonín Klauz, Ing. J. Kunát, Michaela 

Litovová, Mgr. Jana Perníčková, Jana Sklenaříková, JUDr. Petr Toman 

 

Omluveni: M. Ohnheiser, A. Videnková 

 

Skoky: 

1. Disciplína se neprojednávala z důvodu nepřítomnosti manažera. 

 

Pony:  

1. Manažerka komise informovala VV ČJF o potřebě smluvního zajištění měření KVH pony pro 

sportovní účely od roku 2015. 

2. Manažerka komise informovala VV ČJF o Galavečeru pony, na kterém proběhne vyhodnocení 

sezony 2014, a který proběhne dne 07.02. 2015 v Rýmařově.  

3. VV ČJF projednal zápis komise pony ze dne 28.12. 2014. 

  

Všestrannost: 

1. Manažer komise informoval VV ČJF o termínu Galavečeru všestrannosti, který proběhne dne 

21.02. 2015 v Humpolce, na kterém současně proběhne vyhodnocení nejlepších jezdců 

disciplíny.  

2. Komise všestrannosti navrhuje kvalifikační podmínky pro ME 2015 pro kategorie senioři a 

mladí jezdci shodné, s kvalifikačními podmínkami FEI; u kategorie juniorů kvalifikační 

podmínky shodné s FEI + 1× CIC1* nebo 2× CNC1* (z toho alespoň 1 v zahraničí) a to 

v limitech max 65 tr.b. v drezuře, max. 20 tr.b. na překážkách v terénní zkoušce a max. 12 

tr.b.v parkuru.  

3. Komise všestrannosti informovala VV ČJF o přípravě reprezentační schůzce, která se 

uskuteční v únoru (místo a datum budou ještě upřesněny). 

4. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti ze dne 05.01. 2015 

 

Vytrvalost:  

1. Manažerka komise vznesla dotaz ve věci schválení návrhu Reprezentačních pravidel pro 

vytrvalost 2015 a návrhu Pravidel pro funkcionáře hobby závodů. VV ČJF tyto materiály 

schválil. 

2. VV ČJF projednal dopis p. Kopeckého ve věci ME J/Y ve vytrvalosti, které se konalo ve 

dnech 09.-13.07. 2014. VV ČJF dopis předal manažerce komise vytrvalosti k projednání 

komisi vytrvalosti. 

3. Manažerka komise navrhuje vyslání L. Hrabalové na FEI kurz rozhodčí, který proběhne ve 

dnech 21.-22.02. 2015 v anglickém Derbyshire. Současně požádala VV ČJF o schválení 

proplacení vstupních poplatků pro výše zmíněnou. VV ČJF schválil vyslání výše zmíněné L. 

Hrabalové na tento kurz a uhrazení vstupních poplatků. 

4. Manažerka komise vznesla dotaz ve věci projektů disciplín na rozdělení finančního příspěvku, 

z prostředků darovaných ČOV ze strany loterijních společností – viz sekce Ostatní bod 21. 

tohoto zápisu  

   

Drezura: 

1. Manažerka komise informovala VV ČJF o rozhodnutí Ing. M. Theimera, 2. viceprezidenta 

ČJF pro sport, které se týká povolení startů pony na MČR – D. Drezurní komise s tímto 

rozhodnutím vyjádřila nesouhlas. 
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2. Manažerka drezurní komise informovala a žádá VV ČJF o přihlášení a uhrazení vstupního 

poplatku na mezinárodním fórum pro paradrezuru a klasifikátory paradrezurních jezdců a to 

pro klasifikátorku handicapu pro paradrezuru, pí MUDr. Kulichovou a pro rozhodčí a 

manažerku paradrezury, pí. Hanu Štěpánovou, neboť jedním z témat má být i vzdělávání PD 

rozhodčích, nové úlohy, klasifikace a kompenzační pomůcky. VV ČJF schválil vyslání výše 

zmíněných na tento kurz a uhrazení vstupních poplatků. 

3. VV ČJF projednal zápis z drezurní komise ze dne 12.01. 2015 

 

Spřežení: 

1. Manažer komise informoval VV ČJF o proběhnuvší schůzce s mezinárodní účastí disciplíny 

spřežení, která proběhla dne 06.01. 2015 v Němčicích u Kolína. 

2. Dále manažer disciplíny navrhuje vyslání sl. B. Trojancové a p. J. Prokeše na FEI kurz 

stewardů, který proběhne ve dnech 20.-22.02. 2015 v maďarském Vescés. Současně požádal 

VV ČJF o schválení proplacení vstupních poplatků pro tyto dva výše zmíněné. VV ČJF 

schválil vyslání výše zmíněných na tento kurz a uhrazení vstupních poplatků. 

 

Voltiž: 

1. Sl.. J. Sklenaříková informovala VV ČJF o tom, že ve FEI pravidlech a směrnicích došlo pro 

rok 2015 k výrazným změnám. 

2. Sl.. J. Sklenaříková dále informovala VV ČJF o slavnostním vyhlášení disciplíny voltiž, které 

se uskuteční dne 07.02. 2015 v Kulturním domě v Hulíně. Za VV ČJF se zúčastní pí. D. 

Denková. 

3. Sl. J. Sklenaříková požádala GS, aby po překladu a vydání pravidel disciplíny došlo k výměně 

těchto pravidel na oficiálním webu ČJF (odstranění původních pravidel a nahrazení novými). 

4. VV ČJF projednal zápis z voltižní komise z 12/2014 – 01/2015. 

 

Ostatní: 

1. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil zápis ze 42. zasedání VV ČJF, které uskutečnilo dne 

22.12. 2014. 

2. VV ČJF jednomyslně schvaluje žádost Severomoravské oblasti na zvýšení kvalifikace rozhodčího 

na národního rozhodčího pro pí. Měrkovou (disciplíny skoky a vytrvalost), p. Hrůzka (disciplína 

skoky) a p. Daňka (disciplína skoky). 

3. VV ČJF projednal návrh Mgr. Maškové na zavedení Pony Games do systému ČJF. VV ČJF po 

dohodě s manažerkou pony komise návrh jednomyslně zamítá. 

4. VV ČJF, při svém zasedání, projednal návrh Skokové komise na zavedení Kategorizace 

skokových jezdců do systému ČJF. VV ČJF o tomto návrhu hlasoval a schválení (3 proti 

schválení: Ing. J. Pecháček, D. Denková, Ing. J. Metelka; 2 pro schválení: JUDr. K. Říhová a Ing. 

M. Theimer) odložil na nový VV ČJF, který vznikne po volební konferenci, která se uskuteční 

06.05. 2015. VV ČJF k tomuto rozhodnutí vedl fakt, že se jedná o tak zásadní zásah do jezdeckého 

sportu, že by takto důležité rozhodnutí mělo již spadat do dikce VV ČJF s novým mandátem 

Konference ČJF. 

5. VV ČJF projednal a jednomyslně schválil žádost Mgr. L. Sekaninové ve věci příspěvku ve výši 

Kč 4.000,00 + DPH na školení ve věci on-line přihlašovacího systému ČJF. 

6. VV ČJF projednal žádost Jihomoravské oblasti na určení lektora na Refresh rozhodčích, který se 

bude konat dne 21.03. 2015. VV ČJF lektorem pro všeobecná pravidla a skoky určuje Ing. J. 

Pecháčka, lektorem pro drezuru Ing. I. Schützovou. 

7. VV ČJF projednal návrh Smlouvy i zajištění činnosti (měření výšky pony), zaslanou společností 

EQUISERVIS KONZULENT. Návrh smlouvy byl jednomyslně zamítnut z důvodů absence 

odpovědnosti a sankcí v souvislosti s nesrovnalostmi, týkajících se chybného měření a účtování 

cestovních nákladů.  

8. VV ČJF současně sděluje poptávku na zájemce o spolupráci a smluvní vztah s ČJF ve věci 

zajištění měření výšky pony pro sportovní účely. Zájemci musí splňovat minimálně ukončené 

středoškolské vzdělání, věk minimálně 25 let a platné živnostenské oprávnění. Zájemci o tuto 

spolupráci nechť se ozvou písemně do 15.02. 2015 na adresu ČJF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 

6. 
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9. 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. 

J. Pecháček, Ing. M. Theimer, pí. D. Denková; Konference Severočeské oblasti (07.03. 2015) Ing. 

J. Metelka a JUDr. K. Říhová;  Konference Jihomoravské oblasti (13.03. 2015) Ing. J. Pecháček a 

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. 

10. VV ČJF projednal dopis p. M. Blažka, který jej podal prostřednictvím obl. sekretáře, pí. E. 

Kuškové. 

11. VV ČJF schválil 200 € na nákup televizních záběrů z Finále SP v Lipsku. 

12. Ing. J. Pecháček informoval VV ČJF, že dne 14.01. 2015 proběhne v sídle redakce ČT4 schůzka 

mezi ním, jako zástupcem ČJF a zástupci ČT4 ve věci vyjednání lepších vysílacích časů. 

13. VV ČJF projednal zápis ze vzdělávací komise. 

14. VV ČJF projednal žádost pí. K. Kadeřábkové (žádost o možnosti složení praktické zkoušky kurzu 

instruktorů v letošním roce), dále pak žádosti pí. J. Opatrné a pí. J. Johanovské (žádosti o možnosti 

vykonání zkoušek rozhodčích v termínu 17.01. 2015, protože v době konání zkoušek rozhodčích 

v 11/2014 byly obě mimo ČR), které byly podány prostřednictvím oblastního sekretáře 

Karlovarské oblasti, p. V. Čmolíka. VV ČJF všechny 3 žádosti jednomyslně schválil. 

15. Ing. Metelka informoval VV ČJF že obdržel pravidla ČSP 2015 ke schválení. Po drobných 

opravách, které budou provedeny ještě tento týden, bude uvedený rozpis bezprostředně schválen. 

16. Ing. Metelka informoval VV ČJF, že byly zahájeny  E. Pellarovou práce na překladech FEI 

veterinárních, Všeobecných pravidel a pravidel paradrezury. 

17. VV ČJF projednal dotaz sekretářky Středočeské oblasti, pí. E. Kuškové, ve věci zásadních 

nejasností, souvisejících se ZZVJ – R, které se uskutečnily dne 23.05. 2014 v Krakovanech a 

jejichž pořadatelem byla komise reiningu. Výše uvedená záležitost bude řešena podáním Návrhu 

na zahájení disciplinárního řízení s pořadatelem výše zmíněných ZZVJ – R. 

18. Ing. J. Pecháček informoval VV ČJF konání mimořádného generálního zasedání FEI, které 

proběhne dne 28.04. 2015 v Lausanne (SUI). Tohoto zasedání se zúčastní Ing. J. Pecháček a na 

jeho návrh Lucie Spiwoková. Současně se ve stejném místě koná i „Sportforum“, které proběhne 

ve dnech 27.-28.04. 2015 

19. VV vzal na vědomí informaci JUDr. Tomana o přípravě návrhu nových Stanov ČJF a návrzích 

jednotlivých oblastí. VV pověřil dr. Tomana předložením takového návrhu, který bude obsahovat 

pouze nejnutnější změny současných stanov, které vyplývají z nového občanského zákoníku, popř. 

na nichž je obecná shoda mezi členy ČJF. Vznikne-li potřeba zásadnějších úprav stanov, bude za 

tím účelem svolána samostatná Konference ČJF. VV ČJF toto jednomyslně schválil. 

20. Pí D. Denková předložila VV ČJF návrh směrnice na výši úhrady cestovních nákladů a to ve výši 

Kč 6,00/km a výši stravného. VV ČJF tento návrh jednomyslně schvaluje. 

21. Pí. D. Denková informovala VV ČJF o úhradě splátky ČOV (finanční příspěvky, z prostředků 

darovaných ČOV ze strany loterijních společností) za IV. čtvrtletí 2014 a to ve výši Kč 

1.027.000,00 (celkově byla na zvláštní účet ČJF poukázáno Kč 2.931.000,00.) VV ČJF schválil 

projekty, které odborné komise jednotlivých disciplín předložily, v plné výši. VV ČJF tento návrh 

jednomyslně schvaluje. 

22. Pí D. Denková informovala VV ČJF o podmínkách investičních dotací (zveřejněno také na 

webových stránkách ČJF), v případě doručení více, než 1 přihlášky také potřeby určení pořadí 

priorit došlých přihlášek v souladu s dokumentem MŠMT. VV ČJF bude rozhodovat o určení 

priorit po doručení potřebných dokumentů. Termín pro doručení byl stanoven na 16.1.2015, 

potřebné dokumenty žadatelům budou vráceny dne 20.1.2015. 

23. Pí. D. Denková informovala VV ČJF a KRK o potřebě provedení kontroly dotačního Programu 

IV. a to v termínu do 01.05.2015. VV ČJF uložil KRK provést kontrolu dotačního Programu IV. 

do 01.05. 2015. 

24. Pí D. Denková dále informovala o probíhající kontrole předběžného čerpání dotačních  Programů 

I., II. a V.. Konečné vyúčtování dotačního Programu IV., jehož administraci zpracovává ČUS ČJF 

již obdržela. Dne 27.1.2015 budou veškerá vyúčtování odeslána na MŠMT a ČOV. Termín je 

stanoven jak MŠMT, tak i ČOV do 31.1.2015. 
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25. Pí. D. Denková informovala VV ČJF o zaslání dohod (Dohoda o provedení práce a Dohoda o 

provedení činnosti) jednotlivým sekretářům oblastí. 

26. Pí. D. Denková vznesla k VV ČJF dotaz ve věci prodloužení či neprodloužení dohody se sl. K. 

Veselou (zpracování výsledků). VV ČJF neschvaluje prodloužení dohody se sl. K. Veselou. 

27. Pí. D. Denková informovala VV ČJF o doručení rozhodnutí v kauze H.Š., odvolací soud vrátil vše 

k novému projednávání, hlavní líčení v trestním řízení bude nařízeno dle sdělení soudu do měsíce. 

28. VV ČJF projednal zápis ze Západočeské oblasti ze dne 05.01. 2015. K bodu č. 10, písm. i) – 

podpisové právo k účtu oblasti vedeného u GE Money Bank bude zrušeno podpisové právo pí. D. 

Denkové a p. M. Peckovi a současně zřízeno podpisové právo k výše zmíněnému účtu Mgr. M. 

Hanuščinové dne 14.01. 2015 (předem dohodnutá schůzka na pobočce banky); k bodu č. 10, písm. 

k) – pí. D. Denková žádá OV Západočeské oblasti o následné doložení likvidace majetku 

vyřazeného z evidence majetku oblasti (např. potvrzení ze sběrného dvora) 

29. VV ČJF projednal zápis z Královéhradecké oblasti ze dne 11.12. 2014. K bodu č. 9 – KRK, 

prostřednictvím p. M. Holuba, žádá o způsob a odůvodnění rozdělení nakoupených 20 lístků na 

Finále SP v jezdeckých disciplínách v Lipsku z finančních prostředků oblasti. 

30. VV ČJF projednal zápis z Jihomoravské oblasti ze dne 20.12. 2014.  

31. Příští jednání VV ČJF se uskuteční 10.02.2015. 

 

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 28.02. 2015 Částečně splněno 

Trvá Sekretariát  

 1/34 
Koncepce vzdělávání stylových rozhodčích 15.02. 2015 

Trvá 
Vzdělávací komise  

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

– plněno průběžně Vzdělávací komise  

1/35 
Návrh – úprava cen do soutěží / bod 14 31.03. 2015 

Trvá 
Ing. Metelka  

 

 

Číslo 

úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

2/39 
Uzavření smluv na MČR pro rok 2015 28.02.2015 

Trvá 
D. Denková, Ing. Theimer  

 

Úkoly ze 40.zasedání VV ČJF: 

 

Číslo 

úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

1/40 
Revize platných pravidel s důrazem na národní úpravy 31.03. 2015 

Trvá 
Manažeři disciplín (voltiž)  
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 Přílohy: 

 

- zápis z oblasti D – 05.01. 2015 

- zápis z oblasti G – 20.12. 2014 

- zápis z oblasti R – 11.12. 2014 

- zápis z drezurní komise – 08.01. 2015 

- zápis z komise všestrannosti – 05.01. 2015  

- zápis z komise voltiže – 12/2014 -0/2015 

- zápis z komise pony – 28.12. 2015 

- zápis z komise vzdělávání – 18.12. 2014 


