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Zápis  z  18. zasedání VV ČJF - dne 5.12.2012  

 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Ivan Černoch, Dana Denková, Václav Drbal, ing.Renata Habásková, ing.Antonín Klauz,  
Gabriela Křístková, ing.Jiří Kunát, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, Lucie Spiwoková, 
ing.Milan Theimer, JUDr.Petr Toman 
 
Omluveni: ing.Nora Hořická, Mgr.Jana Perníčková, JUDr.Kateřina Říhová, Antonín Terber 
 
 
Skoky: 

1. Manažer informoval o posledním jednání skokové komise. Komise jednala ve Svinčicích 
16.11. a v Opavě 3.12. VV ČJF projednal oba zápisy (16.11. a 3.12.2012) 

2. Manažer vznesl dotaz, zda z celoročního cyklu Stylšampionátu vzejde nějaký ucelený 
materiál. Stylové soutěže by měly být i v roce 2013 podporovány a vzdělávací materiál na toto 
téma by byl velmi přínosný – spadá do kompetence Dr.Říhové. 

3. Komise žádá, aby bylo přehodnoceno rozhodnutí, že pouze úspěšní absolventi zkoušek pro 
stylové soutěže budou oprávněni rozhodovat stylové soutěže. Jednak se jedná o počet a 
skladbu lidí, kteří nepokryjí celou ČR případně a také nebylo předem avízováno, že kdo se 
nezúčastní kurzu a zkoušek přijde o kvalifikaci pro stylové soutěže. Bude projednáno za 
přítomnosti Dr.Říhové. 

4. VV ČJF jmenuje Dr.Burešovou specializovanou rozhodčí pro skoky, na základě doporučení 
skokové komise. 

5. Oblast F žádá o jmenování ing.Zvěřiny nár.rozhodčím pro skoky - bylo předáno skokové 
komise k vyjádření. 

6. Skoková komise po ohlasech veřejnosti navrhuje upravit max.výšku překážek hobby soutěží 
na 110cm.  

 
Drezura: 

1. Manažerka informovala o jednání komise. VV ČJF projednal zápis 22.11.2012 
2. Komise projednala návrhy změn podmínek výk.odznaků – předáno ing.Metelkovi. 
3. Komise stanovila termíny SCM na 1.pol.2013. Kromě tradičních zimních termínů dojde 

k posunu podzimních cyklů do letních měsíců, protože je to pro přípravu dětí praktičtější. 
4. Manažerka předá ing.Pecháčkovi vyjádření k místům konání kvalifikací a finále KMK 2013, 

které by chtěla, aby bylo předáno, případně projednáno na schůzi SCHČT 11.12.2012. 
5. Manažerka předala návrh změn pravidel 2013 ing.Metelkovi. Upozorňuje, že v překladu 

pravidel 2012 i starších, odkud se zřejmě mnoho článků kopírovalo jsou chyby. 
 
 
Všestrannost: 

1. Manažer upozorňuje, že na webu FEI stále nejsou zveřejněná kompletní pravidla FEI pro 
všestrannost, jen kusé informace o změnách, takže není možné na nich začít pracovat.  

2. Komise všestrannosti nebude zavádět kategorizaci po vzoru skoků. FEI připravuje kategorizaci 
jezdců všestrannosti na mezinárodní úrovni. 

3. V podmínkách pro získání výkon.odznaků se u všestrannosti nic nemění. 
4. V zápisu z jednání komise, který v době jednání VV ještě nebyl k dispozici budou uvedeny 

termíny SCM 1.pol.2013.  
5. Ze SCM byla vyřazena D.Polenová, dvojice výkonnostně neodpovídá. Komise žádá oblasti, 

aby doporučovaly k zařazení jezdce s odpovídající výkonností. Oblasti různě dodatečně žádají 
o zařazení, v čemž je také zmatek.  

6. Komise žádá, aby bylo ujednoceno v pravidlech nošení zdravotních karet pro všestrannost. 
Zdravotní karta by měla být nošena na levé paži. 

7. Zařazení M.Kvapilové na FEI seznam rozhodčích bylo urgováno na FEI. 
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Spřežení:  
1. Manažer informoval o jednání komise spřežení. VV ČJF projednal zápis z 28.11.2012 
2. Dne 12.12. se uskuteční schůzka reprezentace pro sezónu 2013. 
3. Manažer předal p.Malinovskému nominace na výroční ceny ČJF. 
4. Komise navrhla přispět pořadatelům závodů v Semicích a Polici n.M. na jedny závody částkou 

25.000,- k pokrytí nákladů spojených s televizním záznamem. VV ČJF: rozdělení prostředků 
disciplíny je v kompetenci komise. 
 

Voltiž: 
1. Manažerka byla z jednání omluvena. VV ČJF projednal zápis z komise 2.12.2012. 
2. A.Videnková žádá, aby byly zveřejněny podrobnější informace o antidopingových kontrolách 

jezdců. Tuto problematiku zastřešuje Antidopingový výbor ČR. Všechny potřebné informace 
jsou na www.antidoping.cz – Česká jezdecká federace je součástí antidopingového programu, 
stejně jako všechny sportovní svazy, které jsou členy ČSTV a ČOV. Odkaz na Antidopingový 
výbor ČR bude umístěn i na webu ČJF.  

3. ing.Theimer informoval o návrhu na nového manažera, kterým by měla být A.Videnková. 
V zápisu z komise 2.12. je ale napsáno, že komise nemá vhodného kandidáta. Je tedy třeba 
řešit ve spolupráci s voltižní komisí.  
 

Vytrvalost: 
1. Disciplína se neprojednávala z důvodu nepřítomnosti manažera. 

 
Pony: 

1. Manažerka byla z jednání omluvena. VV ČJF projednal zápis z komise 24.11.2012 
  

Reining: 
1. Manažer informoval o termínu a místu konání ME 2013 (Augsburg 29.8.-1.9.2013). 

Kvalifikace zatím není známá. 
 

 
Všechny disciplíny:  

- Ing.Theimer - přítomnost manažerů na jednání VV ČJF nemá být pravidlem. Manažer, 
který chce cokoliv projednat na VV ČJF kontaktuje ing.Theimera. Ten buď návrh na 
VV ČJF sám přednese a bude tak zastupovat disciplínu, nebo manažera pozve 
k jednání. GS navrhuje, alespoň 1 x za čtvrtletí jednání včetně manažerů, tak aby byli 
s VV ČJF a s ostatními disciplínami v kontaktu.  

- VV ČJF žádá manažery, aby dle plánů reprezentace čerpali prostředky z rozpočtu 
průběžně (s ohledem na přidělené dotace 2013), tak aby nedošlo k situaci jako v roce 
2012, kdy se nejvíce čerpalo až v podzimních měsících. 

 
Ostatní: 
 

1. VV ČJF projednal zápis z jednání 14.11.2012 
2. ing.Pecháček informoval o konferenci oblasti D (1.12.2012). Ze 107 delegátů bylo přítomno 

pouze 22. Usnesení konference bude předloženo a projednáno na Radě ČJF 5.12.2012. 
3. VV ČJF projednal provizorní rozpočet navržený D.Denkovou. Bude předáno k projednání a 

schválení Radě ČJF 5.12.2012. 
4. VV projednal zápis z oblasti B – 22.11.2012 
5. VV projednal zápis z oblasti F – 14.11.2012 
6. VV projednal zápisy z oblasti D – 9.11. a 1.12. a usnesení z Konference D – 1.12.2012 
7. J.Malinovský předložil 10 návrhů loga ČJF. VV ČJF prozatím žádné nevybral.  
8. D.Denková informovala o postupu v zavedení identifikačních karet ČJF. Problematika byla 

projednána s Dr.Tomanem a J.Turkem. Prvotním krokem musí být hlavně rozbor prostředí a 



 3 

cíle / přínosu zavedení karet, tak aby vysoká investice nebyla zbytečná, a přinesla prospěch 
členům a zjednodušení administrativy. Jednání s firmou Cardhouse bude prozatím 
pozastaveno. Po vypracování rozboru prostředí a projektu bude ČJF žádat investiční dotaci na 
rok 2014, ze které by bylo možno zavedení karet pokrýt. 

9. Byla schválená cesta ing.Pecháčka na schůzi SCHČT v Bořeticích – 11.12.2012 
10. ing.Pecháček informoval o průběhu závěrečných zkoušek styl.rozhodčích ve Svinčicích. 

Zkoušky nebyly dobře organizovány. Nejvíce se na organizaci podíleli, ti co organizací nebyli 
vůbec pověřeni. Zkoušky byly zbytečně dlouhé, mohly být pouze o víkendu, ne už od pátku. 

11. D.Denková informovala o stavu smluv o MČR mezi ČJF a pořadateli JK Ptýrov a JS Equitana 
Martinice. Došlo k upřesnění článku, který pojednává o výhrách. Pořadatelé se zavazují pokrýt 
náklady na ceny v rámci MČR, tak že vždy min.50% přislíbených prostředků bude rozděleno 
v samotných mistrovských soutěžích a zbytek do otevřených soutěží. VV ČJF schválil toto 
upřesnění. Smlouvy budou podepsány případně po projednání dopisu pana Krulicha Radou 
ČJF. 

12. ing.Theimer informoval o záměru SCHČT uzavřít nové smlouvy s inspektory chovu. V rámci 
těchto smluv bude také zakotveno měření KVH pony. 

13. VV ČJF projednal stávající situaci ve spolupráci s J.Malinovským a rozhodl se vypovědět 
smlouvu o spolupráci k 31.12.2012. 

14. ing.Šalek žádá o změnu termínu zkoušek rozhodčích v oblasti H, jelikož nemůže být 
zkouškám přítomen. VV ČJF posunul termín zkoušek o týden později, tedy na 26.-27.1.2013. 

15. VV ČJF projednal zápis z revize, kterou provedla Kontrolní a revizní komise 14.11.2012. 
16. ing.Theimer informoval o průběhu VH ČSTV 1.12.2012. Byl přítomen předseda ČOV 

ing.Kejval, bývalý ministr školství p.Dobeš. VH odsouhlasila prodej strahovského stadionu 
(resp.Hala B4, Stadion přátelství a spojovací mosty, hotel Coubertin). Nafukovací hala převod  
na ČAS. Lyžařské areály Pec.p.S. a Špindlerův mlýn budou mít nové nájemce. Dále VH 
ČSTV schválila  prodej akcií Sazky  za 1,-Kč firmě Sazka a.s. výměnou za vyplacení 
27.000.000,-, od ČOV, které budou použity na výdaje na soudní spory. Dále vypsat výběrové 
řízení na prodej sportovního střediska v Nymburce. 

17. Sekretariát pravidelně dostává podněty z oblastí i komisí, zda by bylo možné aby měl 
ing.Metelka emailové spojení. GS také na toto apeluje, jelikož spolupráce je zdlouhavá, 
nepřehledná. Ing.Metelka přislíbil nápravu během prosince. Emailová adresa je 
jan.metelka@o2active.cz 

18. D.Denková informovala o kauze Šalamonová. Další stání (28.11.) bylo zrušeno, z důvodu 
nemoci obžalované. Trestní soud v Ostravě vydal předběžné opatření o zákazu žalované 
nakládat s majetkem. 

19. GS informovala o průběhu schůzky sekretářů 30.11.2012.  
20. D.Denková informovala o programu fin.evidence. Programy byly dne 30.11.2012 

nainstalovány na 9 z 11 oblastních počítačů, zbylí dva sekretáři dostali program na USB. 
Sekretáři byli zaškoleni a p.Kouba jim bude k dispozici v případě jakýchkoliv problémů. 
Měsíc prosinec je zkušebním, kdy mohou sekretáři program vyzkoušet a případně konzultovat 
problémy s p.Koubou.  

21. ing.Pecháček informoval o jednání se zástupcem GE Money Bank. Banka je nucena snížit 
úrok ze současných 3,1% na 1,3% (v současné době je úrok 3,1% pro jakoukoliv banku 
neudržitelný), ale i přes toto značné snížení je úrok 1,3% nadstandardní v porovnání s úroky u 
jiných bank. VV ČJF souhlasí s podpisem dodatku smlouvy s novým úrokem. Bude 
předneseno Radě ČJF 5.12. 

22. příští jednání VV ČJF, na které je přizvána skoková komise se koná 16.1.2013. 
 

Úkoly z předchozích zasedání: 
Úkol Termín Číslo 

úkolu Zodpovídá Nový termín 
Stav plnění  

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“ 22. 9. 2010 
5/50 

Ing.Theimer, manažer skoky 16.1. 2013  
Úkol trvá 
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Dopracovat návrh na doškolování rozhodčích - praxe 8.8.2012 
1/13 

Dr.Říhová + ing.Metelka 16.1.2013 
Trvá 

Organizace zkoušek styl.rozhodčích – Svinčice (11/2012)  
1/15 

Dr.Říhová   
Splněno 

Návrh kategorizace závodů jednotlivých disciplín  14.11.2012 
 3/16 

Manažeři (kromě S)  30.11.2012 
Skoky splněno 

Odstoupení manažera voltižní komise – výběr nového manažera 5.12.2012 
1/17 

Ing.Theimer 16.1.2013 
 

Připomínkování smluv ČJF, Martinice, Ptýrov 5.12.2012 
2/17 

D.Denková  
Splněno 

Odpovědi – zápis oblasti K    5.12.2012 
 3/17 

Dr.Říhová  
Splněno 

Zadání nového loga ČJF   5.12.2012 
4/17 

J.Malinovský  
Splněno 

Oficiální žádost o spolupráci p.Sattler – Warendorf 5.12.2012 
5/17 

GS  
 

Urgence termínu a místa konání ME-R 2013 na FEI 5.12.2012 
6/17 

GS  
Splněno 

Odpověď dopis L.Krulicha – MČR    5.12.2012 
7/17 

GS  
Splněno 

Aktualizace legislativy – měření KVH pony   31.12.2012 
8/17 

Ing.Metelka  
Splnila Perníčková 

 
 
 
Úkoly z 18.zasedání VV ČJF: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Zpracovat výstup/materiál ze Stylšampionátu a školení styl.roz. 
2012  

16.1.2013 
1/18 

Dr.Říhová  
 

Zavedení emailového spojení – ing.Metelka 1.1.2013 
2/18 

Ing.Metelka  
 

Nové podmínky výk.odznaků    16.1.2013 
  3/18 

Ing.Metelka / manažeři  
 

Vypracovat návrh na STP 2013 na základě podkladů z komisí   16.1.2013 
4/18 

GS, ing.Theimer  
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Přílohy: 
- zápis z jednání OV oblasti B – 22.11.2012 
- zápisy z jednání OV oblasti D – 9.11.2012 a 1.12.2012  
- zápis z jednání OV oblasti F – 14.11.2012 
- usnesení Konference oblasti D – 1.12.2012 
- zápis z revize KRK ČKF – 14.11.2012 
- zápis z drezurní komise – 22.11.2012 
- zápis ze skokové komise – 16.11.2012 a 3.12.2012 
- zápis z komise spřežení – 28.11.2012 
- zápis z voltižní komise – 2.12.2012 
- zápis z pony komise – 24.11.2012 


