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Zápis  z 26. zasedání VV ČJF - dne 7.8.2013  

 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Dana Denková, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, 
ing.Milan Theimer 
 
Hosté: ing.Renata Habásková, ing.Antonín Klauz, Gabriela Křístková, ing.Jiří Kunát, M.Ohnheiser, 
Petr Švec, JUDr.Petr Toman, Andrea Videnková 
 
Nepřítomni: Antonín Terber 
 
Pony:  

1. Manažerka odevzdala zprávu vedoucí ekipy na ME pony – ITA 
2. MČR pony D – manažerka žádá prostřednictvím ing.Theimera o výjimku z pravidel. V pátek 

16.8. je více než 50 startů, v otevřené soutěži. Manažerka žádá o výjimku, aby celou soutěž 
mohl hodnotit jeden sbor. Neschváleno. Hodnotit rámcovou soutěž musí jiný sbor.  

3. VV ČJF schválil změny ve složení oficiálů na MČR pony S+D (steward B.Rejnek se nemůže 
účastnit, výměna za D.Denkovou. Dr.Žizková se nemůže účastnit jako rozhodčí, výměna za 
M.Minářovou) 
 

Vytrvalost: 
1. Manažer dodal podepsanou smlouvu o technické a organizačním zabezpečení ME- sen. Most. 

Dále dodal (doplnit data) smlouvu mezi JS Likoli, Hipodromem Most a ČJF o pronájmu 
prostor areálu Hipodromu Most. Připomínky zpracovala Dr.Říhová a odešle je A.Terberovi a 
zástupci Hipodromu.  

2. D.Denková zpracovala úkol 4/25 a odeslala mailem A.Terberovi. Email zůstal bez reakce. 
3. Manažer informoval prostřednictvím ing.Theimera, že prostředky od hlavního sponzora ME 

má již na účtu. Smlouva ale stále nedorazila, resp.nebyla předložena VV.  
 

Skoky: 
1. Manažer předložil nominaci na ME Herning (změna ved.ekipy – M.Ohnheiser se nemůže 

zúčastnit, nový vedoucí ekipy B.Rejnek). Nominace na ME-S: A.Opatrný, Z.Zelinková, 
O.Zvára, J.Skřivan, oficiální veterinář týmu Dr.Vojáčková, šéf ekipy B.Rejnek. Schváleno VV 
ČJF.  

2. ME dJY Vejer de la Frontera. VV ČJF obdržel od manažera zprávu o průběhu ME Vejer. Dále 
obdržel stížnost od Dr.Tomanové. Manažer navrhuje, že by se měli vyjádřit ostatní členové 
ekipy, protože jinak se nelze dobrat objektivního posouzení. Ing.Pecháček navrhuje oboje 
nejprve projednat na skokové komisi a poté předložit stanovisko skokové komise VV. VV ČJF 
ponechává stížnost v kompetenci skokové komise. 

3. M.Ohnheiser je přítomen jednání VV, aby mohl odpovědět na případné dotazy k ME dJY. 
Bohužel oba materiály byly předloženy až přímo na jednání VV. Problémy byly zejména 
s případným vysláním ofic.veterináře s týmem. Petr Švec se vyjádřil k průběhu jednání před 
ME. Popsal jak probíhala komunikace. Obecně není povinnost vyslat veterináře týmu, je 
to plně v kompetenci komise. VV ČJF do budoucna doporučuje jmenovat týmového 
veterináře, s tím, že kdo z jednotlivých jezdců nesouhlasí s daným veterinářem, má možnost 
pozvat si na vlastní náklady soukromého veterináře, pakliže i tento splňuje podmínky FEI.   

4. P.Koželuh splnil podmínky jmenování stavitelem I.třídy a byl jmenován na základě žádosti 
oblasti a souhlasu skokové komise stavitelem I.třídy. 
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Všestrannost: 
1. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti - 3.8.2013 
2. Manažer informoval o výjezdu „ECH for rural riders“ Laintal AUT – 17.-21.7.2013. 
3. Manažer informoval o výjezdu na testovací závody WEG Haras 16.-18.8.2013.  
4. ME sen. Malmö – v nominaci jsou J.Hatla a J.Machovec. Kůň J.Machovce má momentálně 

zdravotní potíže, ale dvojice prozatím figuruje na přihlášce. Vedoucím ekipy byl schválen 
B.Rejnek. Pakliže se zúčastní pouze J.Hatla, není třeba posílat ještě vedoucího ekipy. 

5. ME JY Jardy – předběžná nominace: K.Šamalová, T.Němec, B.Kamírová, A.Vrtek, 
V.Plucarová. Oficiální veterinář týmu Dr.Přikryl. Všechny koně musí projít prohlídkou 
Dr.Přikryla, včetně FEI pasů. Schváleno VV ČJF.  

6. Komise žádá, zda by bylo možné zanést do pravidel udělování žlutých karet. Ing.Metelka 
projedná s manažery dalších disciplín a závěr přednese VV.  

7. Komise žádá úprava pravidel pro Gallop – penalizace za nebezpečnou jízdu – vyjedná GS. 
8. VV ČJF jmenoval Věru Fišarovou specializovanou rozhodčí pro všestrannost na základě 

žádosti oblasti a souhlasu komise. 
9. VV ČJF obdržel podnět D.Diringerové na porušení pravidel při závodech v Lošticích (21.-

23.6.). Řešení podnětu je v kompetenci oblasti H. 
10. Schválen rozpis na MČR – C Borová – 26.7. 2013  
 

Drezura: 
1. VV ČJF projednal zápis z drezurní komise 29.7.2013. 
2. Manažerka informovala o přípravě FEI dressage challenge – přiletí rozhodčí Peter Hansaghy 

(HUN) a Fouad Hamoud (ALG). Dle pravidel by měli být přítomní během vet.přejímky, ale 
oba rozhodčí FEI přiletí až večer kolem 19h. Přejímka bude muset být řešena operativně. 

3. MČR – D – povoleno ježdění bez sak, rozhodnutí hl. rozhodčího. Vzhledem k horku to bylo 
nebezpečné pro jezdce. VV ČJF vzal na vědomí. 

4. Manažerka vznesla dotaz jaké jsou její pravomoci manažera na MČR. Dále zda je možné 
ovlivnit střih a komentář záznamu ČT. Manažerka osloví J.Malinovského, protože v případě 
komentáře se zástupci ČJF na spolukomentování běžně podílí.  

5. Rozpis finále KMK – S+D Zduchovice schválen 7.8.2013.  
6. Manažerka vznesla dotaz k výběru místo pro konání SCM. Výběrové řízení se nedělá 

pravidelně, pouze pokud by došlo k z nějakého důvodu k výpovědi smlouvy mezi ČJF a 
provozovatelem SCM. Finančně i vybaveností areálu jsou nastavené jednotné podmínky pro 
všechna SCM a ke změně místa SCM musí být nějaký závažný důvod. Dále se manažerka ptá, 
zda je povinnost do seznamu dětí zahrnout i pony jezdce. Taková povinnost neexistuje. SCM 
je primárně určená dětem na velkých koních (je zde limit min.věku daný MŠMT), pony jezdci 
také mohou být v případě výrazného talentu zařazeni, ale povinnost zařadit do SCM jezdce na 
pony nikde definována není.  

  
Spřežení:  

1. Manažer informoval o jednání komise 13.7.2013. Zápis nedošel. 
2. Manažer informoval o průběhu MČR Police.  
3. VV ČJF obdržel žádost o výjimku z kvalifikace na MČR A1 pro T.Bartáka. Výjimka byla 

zamítnuta VV ČJF. 
4. Manažer žádá o přesun termínu MČR – A2 pony. V Polici se tato kategorie nekonala, protože 

přijely pouze dvě dvojspřeží pony. Bylo možné vypsat nový termín v Bolehošti s tím, že 
mezitím by si další dvojspřeží dodělalo kvalifikaci. Žádost zamítnuta VV ČJF. V takovém 
případě by byli poškozeni obecně  všichni jezdci, kteří nedostali výjimku v minulosti, protože 
žádný z nich neměl možnost ovlivnit posun termínu daného MČR. 

5. Manažer informoval o přípravě na MS A2 Topolčianky. Družstvo: Radek Nesvačil, Jiří 
Nesvačil ml., Martin Gossl, Josef Hrouda, oficiální veterinář  MVDr.Přikryl. Vedoucí ekipy 
ing.Kunát. Schváleno VV ČJF.   

6. Před odjezdem na MS se uskuteční soustředění s H.P.Reuschlinem. Za přítomnosti Dr.Přikryla 
– kontrola pasů a kondice koní. 

7. Na ME A4  2013 (HUN) se kvalifikoval prozatím jako jediný účastník J.Nesvačil st.  
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8. Manažer se vyjádřil k urgenci oblasti F o jmenování I.Matouškové národní rozhodčí. 
Vzhledem k tomu, že jako hl.rozhodčí by mohla I.Matoušková působit až v r.2014, komise se 
bude zabývat detaily – rozhodování v roli překážkového rozhodčího není dostatečnou praxí 
pro jmenování NR. Je třeba mít praxi také z drezury a parkuru.  

 
Voltiž: 

1. Manažerka informovala o průběhu ME Ebreichsdorf. Zdůraznila výborné výsledky L.Kloudy 
(celkové 4.místo) a skupiny na 5.místě. V průběhu závodů bylo mnoho stížností ze strany 
ekipy na pořadatele, malá hala, velké vzdálenosti v areálu, celkově špatná organizace. 

2. VV ČJF projednal zápis z voltižní komise – 15.6.2013 
3. Gallop – manažerka navrhuje uspořádat školení zpracovatelů i rozhodčích. Na základě jednání 

s firmou ACE Design je patrné, že často se nejedná o problém v programu, ale komunikační 
blok mezi rozhodčími a zpracovateli, resp.mezi zpracovatelem a programem. Školení by mělo 
proběhnout ještě před MČR V, aby pak nebyly potíže se zpracováním výsledků. GS domluví 
s ACE Desing. 

4. Manažerka vznesla dotaz na funkci TD na MČR-V. Zda by pro rok 2014 nemohla proběhnout 
úprava, jelikož J.Sklenaříková, která absolvovala kurz FEI dle našich pravidel nemůže 
vykonávat funkci TD. Ing.Metelka žádá, aby komise dala návrh na úpravu 2014. 

5. Rozpis MČR-V schváleno – 7.8.2013. 
 

Ostatní: 
1. VV ČJF projednal zápis z jednání 9.7.2013. 
2. D.Denková upozorňuje, že není nutné žádat VV ČJF o každé jednotlivé čerpání z rozpočtu 

disciplíny. V závěru roku 2012 bylo schváleno VV ČJF a Radou ČJF, že každá komise určuje 
samostatně, jak budou čerpat ze svého rozpočtu a GS, resp. VV toto dozoruje. 

3. VV ČJF projednal žádost o udělení výjimky ze ZZVJ pro Lauru Viol. Jezdkyně doložila 
výsledky z drezury z Rakouska, kde trvale žije. Dále doložila doklad, že je držitelkou rakouské 
jezdecké licence pro drezuru. VV ČJF schválil udělení drezurní licence Lauře Viol. 

4. VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 24.7.2013.  Bod 14) ing.Metelka odpovídal 2.8. Bude 
předmětem nových úprav pravidel 2014. Dále VV projednal návrh aby oblast, kam spadá oddíl 
registrací u ČJF nikoliv umístěním areálu, schvalovala rozpisy. Stejný návrh vzešel 
z Konference ČJF a bude se jím zabývat ing.Metelka. 

5. Oblast A - Grant magistrátu – I.Hůlková předložila návrhy smluv. Stále ale nemáme základní 
smlouvu mezi ČJF a Magistrátem, která byla podepsána začátkem července a neznáme detailní 
podmínky grantu. Oblastní sekretářka doloží podmínky grantu, účelové vymezení, podmínky 
vyúčtování atp. 

6. Prováděcí předpis – kategorizace závodů – odevzdal ing.Metelka. Připomínky předložila 
D.Denková. Bude upraveno a předloženo na příští jednání VV ČJF.  

7. Použití nového loga ČJF – ing.Metelka předložil návrh, dále předložila D.Denková manuál pro 
použití loga ČJF a znaku ČJF. Dr.Toman navrhuje maximální zjednodušení a navrhuje českou 
mutaci loga. Celkový návrh bude na základě připomínek znovu zpracován ing.Metelkou ve 
spolupráci s D.Denkovou. 

8. Žádost o čerpání z fondu pomoci pro TJ Equiklub Krnov po zásahu tornádem. D.Denková 
zkompletuje podklady, které budou předloženy Radě. Podle rozsahu škody a fotodokumentace 
navrhuje vyplatit pomoc ve výši 50.000,- Kč. Schváleno VV ČJF. 

9. Malinovský zaslal VV ČJF žádost o stanovisko k podmínkám televizního záznamu z MS-A 
Topolčianky – příspěvek ČJF na pořízení záznamu pro ČT ve výši cca 35.000,- Kč schválen 
VV ČJF.  

10. ČJF obdržela prostřednictvím datové schránky Rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 
24.7.2013 v kauze H.Š. Jakmile bude na rozsudku vyznačena doložka o nabytí právní moci, 
bude prostřednictvím zápisu VV ČJF zveřejněn výsledek soudního jednání v této věci. ČJF 
bude pokračovat v jednání v občanskoprávní rovině u soudu v Ostravě, které bylo zahájeno 
22.2.2012.  



 4 

11. Dr.Říhová – přednesla připomínky smlouvy mezi JS Likoli, hipodrom Most a ČJF o pronájmu 
areálu Hipodrom Most. Schváleno VV ČJF. Dr.Říhová pošle připomínkovanou smlouvu 
A.Terberovi a na Hipodrom Most.  

12. Dana Denková předložila průběžné čerpání rozpočtu disciplín ke dni 7.8.2013.  
13. VV ČJF navrhl vyplacení odměny 30.000,- Kč L.Kloudovi za umístění na ME- V (4.místo) a 

30.000,- Kč skupině (5.místo). 
14. VV ČJF navrhl 10.000,- Kč. B.Tomanové za postup do finále ME Y ve Vejer de la Frontera. 
15. VV ČJF obdržel stížnost JUDr.Jany Hrbáčkové ZZVJ. Dokument Vzdělávání jasně stanovuje 

podmínku o členství před nástupem k ZZVJ.  Dále byl VV dne 7. 5. 2013 schválen návrh p. 
Metelky stanovující povinnost zabezpečení odpovídající zdravotní služby při ZZVJ. Je 
výslovně stanoveno, že v tomto ohledu se ZZVJ nemusí řídit čl. 109 Všeobecných pravidel a 
stačí, pokud je na ZZVJ přítomen jakýkoliv lékař nebo zdravotník s vlastním zdravotním 
vybavením viz. bod č. 10 zápisu z VV ze dne 7. 5. 2013.. Dále co se týče ZZVJ, nelze, aby 
oblast delegovala všechny povinnosti na pořádající subjekt, neboť v systému vzdělávání ČJF 
jsou ZZVJ zaštiťovány jednotlivými oblastmi. Je povinností oblastí zkontrolovat a zajistit, že 
uchazeč přihlášený na ZZVJ je členem ČJF. Za VV odpoví Dr.Říhová, po zvážení všech 
skutečností podaných z obou zúčastněných stran. 

16. D.Denková přednesla návrh na jednotné překlady pravidel a jednu klíčovou osobu, která bude 
koordinovat překlad a nár.úpravy pravidel s manažery. Každoročně není jasné, kdo za co 
odpovídá. Komise má mít jmenovaného člena pro pravidla a s tím by pak daný člověk vše 
řešil, podílel se i případně na překladu. Navíc by bylo třeba pravidla dát do jednotné přehledné 
formy, tak aby se v nich dalo pohybovat formou odkazů atd.  

17. D.Denková informovala o nárůstu bankovních poplatků u GE Money Bank. Koncem r.2012 
došlo k výraznému snížení úroku, který je ale i tak nadstandardní, nicméně při navýšení 
poplatků se úrok přestává vyplácet a přichází čas poptat i nabídky jiných bank. Dle smlouvy 
s GE MB je kreditní úrok ve výši 1,3%, ovšem při odečtu celkových poplatků se reálně dostala 
ČJF k 30.6.2013 na úroveň 0,90 % kreditního úroku.  

18. ing.Theimer přednesl připomínku k oblastem, konkrétně ve věci neodeslaných přihlášek na 
MČR pony.  

19. VV ČJF obdržel žádost od JO La Boheme Zduchovice o prominutí sankce za neuspořádání 
CSI 2013, která plyne ze smlouvy mezi výše jmenovaných subjektem a ČJF. VV ČJF žádost 
zamítl.  

20. VV ČJF schválil novou tabulku rozdělení výher, protože některé kategorie dle STP nebyly 
vypsány a opačně. Celkově došlo k navýšení částky původně schválené na výhry o 15100,- 
Kč. 

21. Dr.Říhová nahlásila služební cestu do SZeŠ Lanškroun.  
 
 
 
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  

Oslovení SVK NF a FEI – ohledně vysílacích práv na sportovní 
přenosy 

10.4.2013 
1/21 

GS    31.5.2013 

Splněno 
Bude urgováno 

Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními 
údaji o refreshingu 

12.6.2013 
2/23 

GS, ing.Metelka  

Souvisí se změnou 
dtb.systému, 2014 
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Prováděcí předpis ke kategorizace závodů     7.8.2013 
 3/24 

Ing.Metelka  

Splněno  
 

Použití loga 7.8.2013 
4/24 

Ing.Metelka  

Splněno 
Nový úkol 

Odpověď – zápis oblast E – zařazení stavitele I.tř. 17.7.2013 
1/25 

GS  
Splněno 

Odpověď – dopis A.Pejos 17.7.2013 
2/25 

GS  
Splněno 

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

Dr.Říhová  
Trvá 

Projednat rozpočet výjezd ME-E JY Tarbes 17.7.2013 
4/25 

D.Denková  
Splněno 

 
 
 
Úkoly z 26.zasedání VV ČJF: 
 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Organizace školení zpracovatelů Gallop – voltiž  31.8.2013 
1/26 

GS  
 

Vypracování nového návrhu na použití log 4.9.2013 
2/26 

Ing.Metelka, D.Denková  
 

Návrh – žluté karta – konzultace se všemi manařery    30.10.2013 
 3/25 

Ing.Metelka  
 

Odpověď – stížnost ZZVJ – úraz Dr.Hrbáčkové 31.8.2013 
4/25 

Dr.Říhová  
 

 
 
Přílohy: 

- Zápis z oblasti B – 24.7.2013 
- Zápis z komise všestrannosti – 3.8.2013 
- Zápis z drezurní komise – 29.7.2013 
- Zápis z voltižní komise – 15.6.2013 

 


