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Zápis z 30. zasedání VV ČJF - dne 9. 12. 2013  

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

  
Skoky: 

1. Manažer předložil STP 2014 a podal komentář ke změnám, které vyplynuly z ohlasů jezdců. 
2. Připomínka ing.Pecháčka k zápisu skokové komise: prostředky v rozpočtu komise by se měly 
čerpat v průběhu sezony.   

3. p.Večerek a p.Sobotková – absolvovali úspěšné kurz FEI (GER) pro stewardy (skoky a 
všestrannost).  

4. Ing. Theimer  žádá manažera – aby ve spolupráci s Mgr.Perníčkovou vypracoval koncepci 
Stylšampionátu 2014.  
 

Všestrannost: 
1. Manažer omluven. Přítomná D.Diringerová. 
2. Ing.Theimer upozorňuje, že pořadatel MČR Humpolec 2014 nedodal podepsanou smlouvu o 

tech.zabezpečení. Termín do 15.12. Po tomto termínu bude poslána smlouva dalšímu zájemci. 
3. Návrh pravidel 2014 odevzdán, včetně úloh   STP 2014 odevzdány. Seznam stavitelů 

rozdělených do tříd - odevzdáno Dr.Říhové. 
4. D.Diringerová představila návrh změn v soutěžích KMK. Cross bude hodnocen na styl. Lucie 

Spiwoková se dotáže na EEF, případně na FEI na možnost podpory – zejména odborné, tedy 
možnost spolupráce se zahraničními stylovými rozhodčími pro všestrannost. Komise také 
jmenovala rozhodčí, kteří budou pro rok 2014 rozhodovat cross na styl: V.Fišarová, 
M.Kvapilová, D.Diringerová a I.Matoušková. Současně budou probíhat školení dalších 
rozhodčích.  

5. Při SCM (13.4.2014) proběhne školení styl.rozhodčích – lektor p.Krzyzanowski (POL). 
6. D.Diringerová vznesla dotaz: údajně ČJF nepodpoří žádné závody všestrannosti v záznamech 
České televize – není to pravda, na náklady ČJF zařazen pořad MČR Humpolec. ČJF nemůže 
podpořit víc než 10 resp.11 pořadů. Nad rámec toho počtu je nutné zaplatit úplné náklady na 
výrobu, nebo opatřit vlastní výrobu. J.Malinovský stále jedná s ČT o dalších pořadech. 
Tabulka významných závodů i s poznámkou, které pořady zaplatí ČJF je zveřejněn na webu 
ČJF od 4.10.2013. 

7. VV ČJF projednal zápis komise všestrannosti  29.11.2013.  
  

 
Drezura: 

1. Manažerka informovala o paradrezurním soustředění s C.Milkinsem – vyúčtování pošle 
J.Zenklová na ČJF.  

2. Manažerka informovala o návrhu pravidel 2014 a změnách ve FEI pravidlech a úlohách. 
3. ČDP 2014 –  pravidla a kalendář jednotlivých kol bude předloženo do lednového VV. 
4. V roce 2014 plánuje komise organizaci seminářů s Ch.Hessem (zaměřeno na vzdělávání 

drezurních cvičitelů a trenérů) a B.Roch (zaměřeno na psychickou přípravu na závody a 
podání odpovídajícího výkonu).  

5. Manažerka informovala o soustředění s Monique Peutz – účast 12 juniorů.   
6. V roce 2014 bude pokračovat spolupráce s Monique Peutz a Bernhardem Fisherem. 



 2 

7. SCM – od 1.1.2014 končí jako vedoucí SCM Kolesa Z.Beneš. V SCM budou od roku 2014 
působit L.Marešová a D.Křemenová. Vedoucí trenér: L.Marešová.  

8. ČT – záznam z MČR 2014 – pořadatel JK Panská Lícha se domluvil s J.Malinovským, že 
nebude platit další záznam, že už mají ČDP a v režii ČJF mají CDI. J.Malinovský vyprodukuje 
záznam z MČR a 45 % nákladů by se muselo pokrýt buď sponzorsky a nebo z prostředků ČJF. 

 
Pony: 

1. STP 2014 odevzdány.  
2. Manažerka informovala o plánovaných soustředěních –V Olomouci (JK Derby ESC) bude 

změna trenéra (R.Cibere).  
 

Vytrvalost: 
1. Manažerka představila návrh složení komise vytrvalosti: Jiří Jirsa – reprezentace, Lenka Hrubá 

– propagace a sponzoring,  ing.Miroslav Drásal – pořádání závodů, Kristýna Miřátská (Veselá) 
– mezin.rozhodčí – pravidla, Petr Žahourková – PR, organizace.  MVDr.Kalová – nebude 
členkou komise, ale bude s komisí externě spolupracovat (FEI vet 4*).  

2. MČR juniorů, YR – z důvodu potíží v pořádajícím klubu Endurance Lifestyle se přesune MČR 
do Těšánek. Nový termín: 14.-15.9.2014. Dvojice budou mít víc času na odpočinek po ME 
2014 v Itálii. 

3. K.Zahálková – pozvání President Cup – Abu Dhabi. 
4. Dr.Kalová – školení – refreshing Abu Dhabi – schváleno. ČJF uhradí vstupní poplatek 100 

EUR.  
5. VV ČJF žádá manažerku o přehodnocení podmínek pro zkoušky cvičitelů. Manažerka bude 

jednat s Dr.Říhovou. 
6. Manažerka informovala o změnách v pravidlech. Např. změna skladby sboru rozhodčích. 
7. Slavnostní vyhlášení vytrvalosti – konec února 2014 /přesný termín není zatím znám/. Praha - 

Hotel Clarion.  
 
Spřežení:  

1. Manažer informoval o semináři stavitelů 23.11. lektor M.Zaleski (POL). 16 účastníků.  
2. Žádost J.Pavel – žádost o licenci stavitele trati. Doložená praxe, vstupní školení, absolvoval 

také školení s M.Zaleskim včetně zkoušky. Komise doporučuje. Schváleno VV ČJF. 
3. Komise doporučuje I.Hrdličkovou jako specializovanou rozhodčí spřežení. Musí požádat 

oblast a doložit praxi.  
4. Reakce na čerpání rozpočtu – byly účelně rozdělené, podle odvedených výkonů, případně 

pořadatelům za technické zabezpečení. Poděkování D.Denkové – výborná informovanost o 
průběžném čerpání. 

5. Ing.Theimer urguje smlouvy o tech. zabezpečení závodů CAI. Ing.Kunát vše zajistil 
telefonicky, smlouvy budou doručeny do 15.12. 

 
Voltiž: 

1. Manažerka omluvena 
2. D.Blažek – účast na semináři FEI k pravidlům 2014 a na kurzu – refreshing. Schváleno. 

Vstupní poplatek bude uhrazen ČJF (150 EUR seminář + 150 EUR refreshing). 
 

Reining: 
1. Manažer odevzdal STP 2014 
2. V národních pravidelch reiningu komise neplánuje změny, ale jsou opět změny ve FEI 

pravidlech, takže bude třeba změny zapracovat, nebo zvážit jejich zapracování do národních 
pravidel.  

3. VV ČJF projednal žádost pořadatele Ranch Happy Hour o dlouhodobou spolupráci – pořádání 
MČR v Krakovanech. Pořadatel nabídl (dopíšu podmínky co slíbili). VV ČJF schválil 
spolupráci na 4 roky, tedy smlouvu pro ročníky 2015-2018. Zajistí ing.Theimer s pořadatelem. 
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Všechny disciplíny:  
 

- Termíny a místa MČR 2015:  ing.Theimer žádá manažery, zda by jednali a tipovali místa 
a termíny MČR 2015 již na jaře 2014. Do konce května 2014 by měl být znám přibližný 
seznam zájemců a termínů. 

- Pořad ČT – Žijeme sportem – je třeba vybrat pro každou olymp.disciplínu dvě místa – 
(Čechy a Morava), kde se bude natáčet. Odvysílání začátkem sezony.  

- Do poloviny roku 2014 předložit koncepci práce jednotlivých komisí disciplín a jejich 
priority (repre, vzd ělávání). 

- J.Malinovský – žádá manažery o návrhy prezentace jednotlivých disciplín během 
festivalu v Lysé. 

- Všechny návrhy STP 2014 převede sekretariát ČJF do jednotné formy a předloží VV 
ČJF a manažerům ke schválení. 
 

Ostatní: 
1. VV projednal zápis z 13.11.2013. 
2. VV ČJF projednal zápis oblasti B – 25.11. Bod 9) Seznamy rozhodčích a stavitelů jsou na 

webu ČJF. Jelikož se jedná o datový výstup z databáze ČJF udržované oblastními sekretáři na 
základě aktuálních informací, nemůže být v seznamu rozhodčí nebo stavitel, který nemá pro 
daný rok platnou licenci, a platnou licenci by měl mít logicky pouze člen, který splnil potřebné 
podmínky včetně nutných refreshingů. Bod 13) Finále Stylšampionátu Svinčice 2013 – 
proplacení nákladů na zabezpečení ve výši 133.880,- Kč (výhry, náklady na věcné ceny, floty 
apod. 82.900,-, náklady na ubyt.rozhodčích a zahran.komisařů 9.200,- Kč, náklady na 
pronájem haly, ozvučení a tech.zabezpečení 41.780,- Kč). Podmínka, že finále bude financovat 
skok.komise vychází z materiálu předloženého za skok.komisi V.Drbalem a schváleného VV 
ČJF 20.2.2013. Nízká účast jezdců i školených rozhodčích je nemilá, ale je také věcí oblastí, 
jejichž podpora je od začátku projektu styl.soutěží klíčová. Bod 21) VV ČJF žádné prostředky 
v závěru roku nepřerozděloval. Čerpání rozpočtu disciplín je věci manažerů resp.komisí a to 
do výše rozpočtu schváleného Radou ČJF.  

3. VV ČJF projednal zápisy z oblastí: D – 29.11.2013, H – 21.10.2013, K – 19.11.2013, V – 
23.11.2013. 

4. VV ČJF projednal zápis oblasti E – 20.11.2013 bod 3) přítomnost garanta při ZZVJ. VV ČJF 
souhlasí – bude zapracováno do podmínek vzdělávání.   

5. Jump and Drive Winter tour 2014 – ing.Metelka schválil pravidla seriálu. 
6. Manuál stavba parkuru – proběhla diskuze, jak bude materiál použit. Musí být projednáno 

skokovou komisí na jejím příštím zasedání. 
7. Galavečer Koně na Žofíně – z centrálního rozpočtu přispěje ČJF 50.000,- Kč., skok.komise 

přispěje z rozpočtu disciplíny 50.000,- Kč a drez.komise přispěje z rozpočtu komise 30.000,- 
Kč (všechny částky jsou včetně DPH). 

8. Čestný odznak – MVDr.Záliš bude přizván k předání během předávání výročních cen ČJF. 
9. D. Denková informovala o vývoji kauzy HŠ – pravděpodobné zrušení pravomocného 

rozsudku na základě podané stížnosti ministryně spravedlnosti k Nejvyššímu soudu v Brně, 
kdy je napaden rozsudek v trestním řízení v kauze HŠ pro procesní pochybení ze strany 
Okresního soudu v Ostravě, bylo nařízeno jednání dne 20.11.2013. Dále mělo být dne 29.11. 
2013 vyhlášeno rozhodnutí v občanskoprávní řízení v této kauze. Vzhledem k procesní vadě u 
již pravomocného rozsudku, rozhodl soud o odročení a rozhodnutí nevyhlásil. Do doby 
začátku jednání VV ČJF nebylo rozhodnutí ve věci stížnosti Nejvyšším soudem doručeno. 

10. Jezdecký festival Lysá nad Labem – J.Malinovský dodal rozpočet, který obsahuje přímé 
náklady na technické zabezpečení. VV ČJF přijal záštitu akce a schválil roli ČJF jako hlavního 
partnera se všemi podmínkami. Akce je příležitostí k maximální propagaci 4 disciplín pod 
záštitou ČJF. Schváleno po dohodě s manažery disciplín.  

11. VV ČJF obdržel od Dr.Říhové návrh na nový ucelený dokument Vzdělávání – diskutoval o 
zapracování několika témat. Návrh vzdělávací komise, aby pád jezdce z koně nebo s koněm 
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při praktické části ZZVJ automaticky nevylučoval, ale pokračování bylo na rozhodnutí 
přihlížejícího komisaře a zdravotníka byl zamítnut. Návrh vzdělávací komise, aby se 
uchazečům o cvičitele započítávala místo části praktické zkoušky výkonnost na úrovni 
bronzového odznaku (pro trenéry ekvivalent stříbrného odznaku) byl zamítnut. Schválilo se 
používání bezpečnostních háků v rámci skokové zkoušky praktické části ZZVJ. Též byla 
vyspecifikována povinnost  přítomnosti zdravotního dozoru v průběhu ZZVJ. Dále byl 
schválen návrh oblasti E, aby garant uchazeče o ZZVJ byl přítomen se svým svěřencem po 
celou dobu zkoušek.  

12. Ing.Metelka předložil VV závěr z konzultace problematiky žlutých karet. Logika a způsob 
udělování ŽK (resp.návrhy a požadavky) jsou zcela odlišné napříč disciplínami, v některých 
případech nerealizovatelné.    

13. WEG Normandie – vysílací práva ČT – L.Spiwoková bude urgovat.  
14. Akreditace MŠMT – dotaz Mgr.Balnarové obdržel ing.Pecháček a předal – odpoví Dr.Říhová 
15. VV ČJF projednal žádost o výjimku: T.Aberl žádá o zkrácení dvouměsíční lhůty pro 

opakovanou zkoušku teoretické části zkoušek cvičitelů, opravnou zkoušku by splnil 10.1.2014. 
– schváleno . T.Aberl neuspěl pouze v teorii (zkoušky se konaly 30.11.2013). 

16. VV ČJF projednal žádost o výjimku: V.Staněk  žádá o zkrácení šestiměsíční lhůty pro 
opakovanou zkoušky cvičitelů, opravnou zkoušky by splnil 10.1.2014 – neschváleno, jedná se 
o zkrácení o více než 4 měsíce, protože zkouška nebyla splněna ani v praktické ani v teoretické 
části (zkoušky se konaly 30.11.2013).. 

17. Vymáhání pohledávek – VV ČJF zvážil možnost vymáhání starých pohledávek – celkem pět 
pohledávek, které jsou po splatnosti ovšem nepromlčené. Vzhledem k nominálním hodnotám 
pohledávek (9 000 Kč, 4 113,25 Kč, 1 500 Kč, 500 Kč a 1 000 Kč) a vzhledem k výši 
soudních poplatků a odměně AK, rozhodl VV o nevymáhání těchto pohledávek soudní cestou 
a rozhodl o jejich odpisu do podrozvahy. Dále bude ekonomický úsek ČJF pohledávky 
vymáhat vlastními prostředky. 

18. Královehradecká oblast - VV ČJF přidělil nové oblasti písmeno označení R. Konference 
Královehradecké oblasti proběhne 18.1.2014. Účast za VV ing.Metelka. Po zvolení předsedy a 
OV bude vytvořen samostatný účet oblasti.  

19. VV ČJF schválil příplatek za přímý přenos ČT – CSIO Olomouc. Bude zahrnuto do smlouvy 
s pořadatelem příplatek za živý přenos. 

20. GS – dopis J.Kupky týkající se rozhodnutí OV ve věci jeho stížnosti koncem roku 2012 byl se 
všemi podklady pro tehdejší řízení na úrovni oblasti předán DiK ČJF (Dr.Tomanovi). 

21. VV ČJF zařadil na žádost J.Malinovského do pracovní skupiny, která se věnuje změně 
software (online přihlašování, nový web pod.) M.Pecku. 

22. Další jednání VV ČJF se uskuteční ve čtvrtek 16.1.2014. 
 
 
Úkoly z předchozích zasedání: 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Dopracovat návrh na školení doškolování rozhodčích – celý systém 8.8.2013 
1/13 

D.Říhová, ing,Metelka 30.11.2013 
Splněno 

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 16.1.2014 
Trvá 

  3/26 Návrh – žluté karta – konzultace se všemi manažery    30.10.2013 Splněno 
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Ing.Metelka 9.12.2013 

Úprava pravidel – věcné ceny    1.4.2014  
  3/27 

Ing.Metelka  
Trvá 

Defin.znění manuálu a grafického manuálu + zápis do ÚPV - logo 13.11.2013 
1/28 

GS 16.1.2014 

Částečně splněno 
Trvá 

Splátkový kalendář JO La Boheme 9.12.2013 
1/29 

D.Denková  
Splněno  

 
 
Úkoly z 30.zasedání VV ČJF: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Smlouva – MČR reining 2015 - 2018 16.1.2014 
1/30 

Ing.Theimer  
 

EEF, FEI solidarita (podpora styl.soutěží všestrannost)     16.1.2014 
  2/30 

GS  
 

Koncepce Stylšampionátu 2014 16.1.2014 
3/30 

Mgr.Perníčková, Petr Švec  
 

Ucelený dokument STP 2014    31.12.2013 
  4/30 

Sekretariát ČJF  
 

Předběžné návrhy a žádosti o MČR 2015 30.4.2014 
5/30 

Manažeři  
 

Dlouhodobá koncepce činnosti disciplín    30.6.2014 
  6/30 

Manažeři  
 

 
 
Přílohy:  

- zápis z komise všestrannosti – 29.11.2013  
- zápis z oblasti B – 25.11.2013 
- zápis z oblasti D – 27.11.2013 
- zápis z oblasti E – 20.11.2013 
- zápis z oblasti H – 21.10.2013 
- zápis z oblasti K – 19.11.2013 
- zápis z oblasti V – 23.11.2013 


