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Zápis  z 27. zasedání VV ČJF - dne 4.9.2013  

 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Dana Denková, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, 
ing.Milan Theimer 
 
Hosté: Ivan Černoch, ing.Renata Habásková, ing.Antonín Klauz, Gabriela Křístková, Mgr.Jana 
Perníčková, JUDr.Petr Toman, Andrea Videnková 
 
Omluven: Petr Švec 

  
Reining: 

1. Ing.Theimer urguje manažera o zápisy z komisí. Manažer informoval, že komise se neschází, 
záležitosti k řešení projednávají elektronicky. 

2. ČJF obdržela dvě žádosti o pořádání MČR-R 2014. Manažer informoval o stanovisku komise 
k přidělení MČR 2014, kdy hlasovali 3:2 ve prospěch Kozlovic, ale členkou komise je 
majitelka areálu Kozlovice, de facto tedy hlasovali nerozhodně. VV obdržel podpůrné dopisy 
z obou oblastí, kam žadatelé spadají. Žadatel z Krakovan odeslal žádost po termínu, VV ČJF 
přidělil MČR-R 2014 do Kozlovic. 

3. VV projednal žádost o výjimku z kvalifikací na MČR 2013 pro dvojici T.Martinek – AP Royal 
Bar. Manažer informoval VV a celou situaci vysvětlil. VV ČJF výjimku neschválil, protože 
výjimky z kvalifikací se neudělují. 

  
Skoky: 

1. Manažer omluven z jednání VV. 
2. VV ČJF projednal žádost oblasti H o jmenování D. Hrůzkové spec.rozhodčí. Doporučeno 

komisí – VV jmenoval D.Hrůzkovou spec.rozhodčí pro skoky.  
 
Všestrannost: 

1. Manažer informoval o průběhu ME-sen. Malmö a o výsledku, kterého dosáhl J. Hatla.  
2. Manažer informoval o přípravách na MEJY. Dr.Přikryl zjistil že dva kvalifikovaní koně nejsou 

v pořádku. Def.složení ekipy: A.Vrtek, B.Kamírová, V.Plucarová.  Schváleno.  
3. Koordinátorem pro centrální zpracování pravidel všestrannosti je ing.Klauz.  
4. MČR 2014: ČJF obdržela pět žádostí: Humpolec, Pardubice, Kolesa, Borová, Brno P.Lícha. 

Komise plánuje rozdělit MČR po kategoriích na tři místa. Komise bude jednat o víkendu 
v Brně během finále KMK-C, manažer tedy žádá o odklad do pondělí 9.9. 

 
Drezura: 

1. Manažerka informovala o výsledcích se závodů MS-YH Verden.  
2. Manažerka informovala o blížícím se finále KMK – zejména o počtech účastníků, kdy se lze 

kladně zhodnotit zařazení 4-leté kategorie koní do KMK-D.  
3. Manažerka informovala o přípravách semináře s J.L.Clarke.  
4. Manažerka vyjádřila spokojenost s rozhodčími, které FEI vyslala na Dressage Challenge 2013. 

Účastníci byli naopak pochválení za vzorný průběh přejímky, o který se postarala komise.  
5. Komise ve spolupráci se vzdělávací komisí plánuje zorganizovat seminář pro cvičitele a 

trenéry s Ch.Hessem (GER). Již proběhlo několik seminářů pro jezdce nebo rozhodčí, ale 
důležité je vzdělávat cvičitele a trenéry. 

6. ČJF obdržela dvě žádosti o MČR. Komise doporučuje Panskou Líchu – termín: 25.-27.7. Na 
dalším místě Ptýrov. VV ČJF komisi vyhověl a přidělil MČR-D do Brna (P.Lícha). 

7. Koordinátorem pro centrální zpracování pravidel drezury bude ing.V.Šretr. 
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Pony: 
1. Manažerka informovala o MČR: měření pony proběhlo bez problémů. Volná úloha na MČR 

pro pět nejlepších se vydařila.  
2. VV ČJF projednal zápis pony komise – 17.8.2013 
3. Styl šampionát pony – zimní turnus dohromady se skoky – pony komise osloví skok.komisi na 

možnou spolupráci v zimním období. 
4. ČJF obdržela tři žádosti o MČR pony: komise se přiklání k Brnu (nejvyšší výhry, zkušenosti). 

Další v pořadí Zduchovice, Olomouc. Manažerka upozorňuje, že by bylo třeba zvýšit ostrahu v 
areálu Brno P.Lícha. 

5. MČR pony všestrannost – komise upřednostňuje Kolesa, další v pořadí Borová 
6. Navrhuje zvýšit příspěvek na tech.zabezpečení na MČR D,S 2014.  
7. VV ČJF projednal zprávu hl.rozhodčího p.Loudové z MČR. M.Pavlisová podala protest, který 
řešil na místě s hl.rozhodčím pro drezuru ing.Šretrem, protest zamítnut. Proti rozhodnutí 
hl.rozhodčího není odvolání. VV se nemůže vyjádřit k údajnému kulhání koně na závodech 
před více než dvěma týdny.  

8. Manažerka přednesla výhrady k postupu oblastí na přihlašování na MČR. Od jedné oblasti 
nepřišla přihlášky, oblast F neměla šéfa ekipy. Nefungovali šéfové ekip. Neznali podmínky 
práce šéfa ekipy. Jeden dorazil večer na prezentaci, která proběhla ráno...atd.  

9. Koordinátorem pro centrální zpracování pravidel pony bude J.Matuška. 
 

Vytrvalost: 
1. Manažer se přes pozvání opakovaně nedostavil na VV ani neodevzdává zápisy z komisí. 
2. D.Denková pověřená VV na jednání 9.7.2013 vypracovala (a 15.7. odeslala A.Terberovi 

mailem) rozbor nákladů na MEJY Tarbes. Manažer na toto zpracování nereagoval.  
 
Spřežení:  

1. VV ČJF projednal zápis - 13.7.  
2. Žádost oblasti F o jmenování NR – I.Matoušková. VV musí postupovat dle platným podmínek. 

NR nedoporučuje komise, ale žádá pouze oblast, navíc I. Matoušková doložila praxi i jako 
členka sboru rozhodčích. Schváleno VV ČJF, I. Matoušková byla jmenována národní rozhodčí 
pro spřežení. 

3. VV ČJF schválil příspěvek 50.000,- Kč pro každého jezdce, kteří se účastnili na MS-A2 
v Topolčiankách. Jezdci dosáhli historicky mimořádných výsledků a z pohledu dlouhodobé 
přípravy i účasti na závodech se jedná o finančně vysoce nákladnou disciplínu. 

 
Voltiž: 

1. VV ČJF projednal zápis - 28.8.  
2. Manažerka informovala o problémech s organizací paravoltižního MČR. VV ČJF obdržel 

připomínkovaný rozpis a návrh na změnu termínu a pořadatele MČR 2013. Je třeba napravit 
podmínky v paravoltižním prostředí, a respektovat pravidla. Schváleno VV ČJF. Byl schválen 
i rozpis navrhovaný komisí. Dále komise žádá o výjimku z všeobecných pravidel článek N7.3. 
- Neschváleno.  

3. ČJF obdržela jednu žádost o MČR-V – Albertovec, a jednu žádost o MČR paravoltiž – Orion 
Modřany. 

4. Školení ACE Design: předjednaný termín pro školení zpracovatelů výsledků voltiže je 19.9., 
kdy proběhne jednání ACE Design na ČJF v Praze. Dle informací manažerky budou účastnící 
hlavně z oblasti H a proto by bylo vhodné uspořádat ho v prostorách ACE Design v Brně. 
Termín tedy bude ještě předmětem jednání. 

5. VV ČJF obdržel žádost prostřednictvím ing.Metelky od pořadatele MČR-V, zda by bylo 
možné vypsat dvě nemistrovské soutěže při MČR v Chomutově. Nepodpořeno komisí. 
Neschváleno VV ČJF.  
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Všechny disciplíny:  
 
 

- VV ČJF schválil systém koordinace pravidel ČJF. Zodpovědná osoba bude centrálním 
koordinátorem se znalostí angličtiny a práce na PC (zpracování do přehledné jednotné formy 
s odkazy na články). S touto osobou budou spolupracovat komise prostřednictvím jednoho 
svého zástupce, který bude zodpovědný za odbornou stránku a za předání podstatných změn 
k přepracování do programu Gallop. Komise jmenují jednoho člena, který bude zodpovědný za 
spolupráci a za odbornou stránku pravidel (pokud tak již neučinily). Koordinátorem byla 
navržena Ema Pellarová, která zpracovala celý překlad veter.pravidel 2013, a jejich forma je 
uživatelsky velmi dobře vytvořená. Schváleno VV ČJF.  

- D.Denková žádá manažery disciplín, aby do 31.10.2013 dodali návrhy svých rozpočtů pro rok 
2014 

- Upozorňujeme, že komunikace s FEI je věcí sekretariátu ČJF. Množí se případy, kdy jsou 
vznášeny na FEI různé dotazy, které i vyplývají z pravidel apod. Tyto je třeba nejprve 
konzultovat s ČJF. Také pořadatelé MZ by nejprve měli volit formu komunikace přes ČJF, 
pokud není dohodnuto pro konkrétní případ jinak. 

 
Ostatní: 

1. VV ČJF projednal zápis z jednání 7.8.2013. 
2. VV vzal na vědomí omluvný a vysvětlující dopis pořadatel TJ Equus Kinsky. V letošním roce 

se zde konala dvě MČR. Obě manažerky se shodly, že technicky se jedná o vyhovující areál, 
kdy jezdci bývají spokojení s ustájením, povrchy atd. Na druhou stranu byly (např. na MČR 
pony) vyžadovány poplatky za služby, které nebyly v rozpisu. Dle zprávy hl.rozhodčí byla 
několikrát urgována zdrav.služba. Také nebyly vyplaceny výhry na MČR-D v souladu 
s rozhodnutím VV a proto bude o rozdíl ponížena částka na tech.zabezpečení MČR pony a 
jezdcům bude část výhry doplacena dodatečně.  

3. VV ČJF schválil návrh ing.Theimera na režim podpisů smluv o tech.zabezpečení MZ a MČR 
2014 a to nejpozději do 15.12.2013. Pokud nedojde k podpisu vybraným pořadatelem, bude 
pořadatelství posunuto dál v pořadí dalšímu pořadateli dle preferencí komisí a VV. 
Koordinovat podpisy a distribuci smluv bude ing.Theimer.  

4. VV ČJF schválil přeformulování pravidel 2014 v problematice věcných cen pro děti. Bude 
dořešeno ing.Metelkou a D.Denkovou. 

5. ČJF obdržela prostřednictvím datové schránky Rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 
24.7.2013 v kauze H.Š. viz zápis VV ČJF ze dne 7.8.2013 oddíl ostatní bod č. 10.H.Š. byla 
uznána vinnou ze spáchání trestného činu zpronevěry a byla odsouzena k odnětí svobody 
v trvání dvou let s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání pět let. Dále je povinna 
nahradit ČJF škodu ve výši 1,711.829 Kč. Právní zástupce ČJF již písemně H.Š. vyzval 
k úhradě škody. Nyní je Výzva k náhradě způsobené škody ve fázi doručování. Dále bude 
pokračovat v jednání v občanskoprávní rovině soudu v Ostravě, které bylo zahájeno 
22.2.2012. a jeho další jednání je nařízeno 20.9. 2013. 

6. JO La Boheme Zduchovice dosud neuhradilo smluvní pokutu 50.000,- Kč za neupořádání CSI 
Zduchovice 2013. Bude urgováno. 

7. Systém doškolování – předloží Dr.Říhová do příštího jednání VV ČJF. 
8. D.Denková předložila návrh na propagaci ČJF formou překážky na parkuru či jinde v areálu 

závodiště při jiných než skokových závodech MČR, jelikož ČJF podporuje pořadatele 
finančně. Souhlas VV ČJF. Bude zavedeno do smluv na rok 2014.  

9. Manuál pro užívání log ČJF byl vypracován, po připomínkách Dr.Tomana bude definitivně 
schválen na dalším jednání VV ČJF. 

10. Žluté karty – zůstává úkol oslovit všechny manažery, zvážit systém evidence ž.karet atd. 
ing.Metelka. 

11. Dr.Říhová – informovala o rozhodnutí MŠMT v problematice akreditací. MŠMT přijalo 
v terminologii výraz instruktor pro všechny kvalifikace na úrovni cvičitel / instruktor. 
Dr.Říhová žádala MŠMT, aby pro jezdectví se daná kvalfikace rozdělila  na dva typy 
instruktorů. Aby se v názvu jasně stanovilo, zda jde o instruktora uznávaného ČJF 
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(pořádaného spolupracujícím akreditovaným střediskem) či zda se jedná o kvalifikaci, kterou 
ČJF nezaštiťuje.  

12. ČOV oslovil sportovní svazy s návrhem na koordinaci svazových lékařů. ČJF nemá svazového 
lékaře, lékařské prohlídky jezdců probíhají individuálně, běžnou formou u praktických lékařů 
jednotlivých jezdců. 

13. VV ČJF projednal zápis z oblasti L – 5.8. – na dotaz na jízdu v dámském sedle na drezurních 
závodech: účast jezdce v dámském sedle v úlohách daných pravidly ČJF není možná. 
Podrobněji odpoví přímo ing.Metelka oblasti.  

14. Zápis z jednání oblasti B – 28.8. – bod 10) ing.Metelka – odpověď pouze telefonicky. 
Ing.Metelka odesílal oblasti písemně omluvu a vysvětlení, předsedovi oblasti a sekretáři. 
Všechny podněty budou projednány a případně zahrnuty do PJS 2014. K otázce, že nebyl 
projednáván bod 13) zápis 07 schválené L na limitovaný čas oblastí D: VV ČJF 
nepředpokládal nutnost jakkoliv řešit oblastní komunikaci, která už k dané problematice mezi 
oblastmi B a D proběhla, nicméně konstatuje, že osoba odpovědná za schvalování rozpisů 
v oblasti D pochybila.  
K žádosti oblasti, aby byly vydané ihned STP 2014, které se po sezónu 2014 nezmění, 
konstatuje VV ČJF, že STP jsou vždy a to již mnoho let vydávány začátkem roku s ohledem 
na zpracování všech STP a ujednocení formy pro všechny disciplíny, a na nadcházející změny 
v pravidlech. Ačkoliv by bylo i ze strany VV ČJF vítáno, kdyby zůstávaly STP od vydání po 
celou sezónu neměnné, ke změnám dochází každoročně a to zejména ku prospěchu jezdců a na 
žádosti odborných komisí.  

15. Soustředění dětí a juniorů – oblast B. VV ČJF upozorňuje, že odpovědnou osobou za vedení 
výcviku při soustředění dětí a juniorů musí být držitel minimálně cvičitelské licence, což 
A.Opatrný není. V případě úrazu apod. je pak velice obtížné argumentovat v jakémkoliv sporu. 
Sekretariát ČJF běžně řeší otázky soudů a policie k úrazům při aktivitách spojených 
s jezdeckým sportem.  

16. VV ČJF schválil účast na FEI GA 4.-7.11.2013 – Montreaux: ing.Pecháček, Dr.Kolářová. 
17. VV rozhodl stáhnout výpověď smlouvy s J.Malinovským na základě odvedené práce 

v průběhu roku 2013. Bude vytvořen dodatek smlouvy a spolupráce ČJF s J.Malinovským 
bude pokračovat. 

18. VV ČJF schválil kompletní tabulku výher MČR 2013, jelikož došlo ke změnám v kategoriích 
u paradisciplín – příloha. 

19. VV schválil cestu D.Denkové na sekretariát do Prahy ve dnech: 28. a 29.8.2013 – zpracování 
žádostí o MZ a MČR, 10.9.2013 – konzultace a koordinace práce na novém SW, 19.9.2013 – 
konzultace a koordinace SW za přítomnosti ACE Designu, 20.9.2013 – soudní jednání 
v Ostravě  

20. ACE Design - dne 19.9. proběhne jednání na ČJF. Schválení cesta D.Denkové do Prahy.  
21. D.Denková informovala o uzavřená smlouvy ČJF s ČSOB. Smlouva o zřízení běžného a 

spořícího účtu byla podepsána Ing. Pecháčkem. Důvodem uzavření nových smluv byly vysoké 
poplatky GE Money Bank, výrazně snížený reálný úrok (viz zápis z jednání VV dne 7.8.2013 
oddíl ostatní bod 17) a plánovaný prodej GE Money Bank. Proto bylo sjednáno bezplatné 
vedení účtu u ČSOB s úrokem 1,1 % Značná část financí z centrálního účtu ČJF v GEMB 
bude odkloněna na účet v ČSOB z bezpečnostních a úsporných důvodů. Oblastní účty jsou 
nadále funkční, bez změny režimu používání!!! Centrální účet u GE Money bank je také platný 
a lze ho běžně používat a to minimálně po dobu roku 2014. Číslo účtu ČJF u ČSOB bude 
zveřejněno i na stránkách ČJF v sekci KONTAKTY. Nově tedy lze používat v platební styku 
s Českou jezdeckou federací i účet ČSOB. 

22. J.Malinovský byl osloven firmou Altech – zda by bylo možné dodat Altechu jmenovité 
seznamy potenc.účastníků WEG, které by podpořila v jejich přípravě. Jedná se ale pouze o 
jezdce, kteří mají skutečně šanci na účast a usilují o ni dlouhodobě.  

23. Příští jednání VV ČJF proběhne 2.10., 13.11., a v pondělí 9.12. 2013 
 
 
 
 



 5 

  
Úkoly z předchozích zasedání: 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Dopracovat návrh na školení doškolování rozhodčích – celý systém 8.8.2012 
1/13 

D.Říhová, ing,Metelka 30.11.2013 
Úkol trvá 

Spolupráce mezi ČJF a ČT4 sport projekt „Žijeme sportem“ 18.3.2013 
1/20 

Ing.Theimer, J.Malinovský  
Průběžně  

Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními 
údaji o refreshingu 

12.6.2013 
2/23 

GS, ing.Metelka  

Souvisí se změnou 
dtb.systému, 2014 

Zpracovat kompletní defin. dokument – Vzdělávací systém ČJF   30.11.2013 
 3/25 

Dr.Říhová  
Trvá 

Organizace školení zpracovatelů Gallop – voltiž  31.8.2013 
1/26 

GS  
Splněno  

Vypracování nového návrhu na použití log 4.9.2013 
2/26 

Ing.Metelka, D.Denková  

Splněno 
Bude řešeno 2.10. 

Návrh – žluté karta – konzultace se všemi manařery    30.10.2013 
 3/26 

Ing.Metelka  
Trvá  

Odpověď – stížnost ZZVJ – úraz Dr.Hrbáčkové 31.8.2013 
4/26 

Dr.Říhová  
Splněno 

 
Úkoly z 27.zasedání VV ČJF: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Zpracování návrhu smluv MZ a MČR 2014 2.10.2013 
1/27 

D.Denková  
 

Doplacení výher MČR-D 15.10.2013 
2/27 

Sekretariát  
 

Úprava pravidel – věcné ceny    1.4.2014  
 3/27 

Ing.Metelka  
 

Návrh rozpočtu 2014  30.10.2013 
4/27 

Manažeři, oblastní sekretáři  
 

 
Přílohy:  

- zápis z oblasti B – 28.8.2013 
- zápis z oblasti L - 5.8.2013 
- zápis z pony komise - 17.8.2013 
- zápis z komise spřežení - 13.7.2013 
- zápis z voltižní komise – 28.8.2013 
- tabulka – příspěvek ČJF na výhry na MČR 2013 

 


