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Zápis z 33. zasedání VV ČJF - dne 12. 3. 2014  

 
 
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, Michaela Litovová, Josef 
Malinovský, Petr Švec, JUDr.Petr Toman, Andrea Videnková 
 
Omluveni: Gabriela Křístková, Ing.Jiří Kunát, Mgr.Jana Perníčková 
 
Všestrannost: 
 

1. Manažer vznesl dotaz, zda musí komise jmenovat šéfa ekipy pro WEG 2014, když zatím nemá 
nikdo kvalifikaci. Ano, alespoň kontaktní osobu za disciplínu je nutné znát, jelikož už je 
zařízeno ubytování, bude se jednat o oblečení, mnoho informací vyžaduje pořadatel dlouho 
předem. Např.ubytování se rezervovalo již na jaře 2013, tedy rok a půl před akcí.   

2. POL NF – vyžaduje potvrzení kvalifikace pro jezdce všestrannosti, kteří se budou účastnit 
národních závodů v Polsku. Za komisi bude kontaktní osoba p.Šedá, která bude způsobilost 
dvojic pro potřebu POL NF potvrzovat. 

3. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti – 3.3.2014. 
 
Vytrvalost: 

1. Ing.Pecháček informoval o schůzce s ing.Šebkovou (6.3.2014), z té vzešly dotazy, které 
ing.Šebková formulovala do emailu. Ten byl předán členům VV i komise, aby se jimi 
zabývali. 

2. Etický kodex – komise předložila kodex, dle kterého by se měli chovat nejen jezdci, ale i 
rozhodčí, trenéři, cvičitelé a členové komise. Návrh byl schválen VV ČJF a bude navrženo 
ostatním disciplínám na kodex také přistoupit, jelikož je to obecná norma slušného chování 
vztahující se na všechny. 

3. Rozhodčí MČR – odevzdáno, ale u MČR Borotín se ještě jedná o hl.rozhodčích, bude zřejmě 
kolizní návrh pořadatele a komise. VV ČJF schvaluje rozhodčí vždy na návrh komise.  

4. Na webu ČJF chybí skoro všechny výsledky. Vráceno několikrát zpracovateli ze sekretariátu. 
Výsledky povětšinou dorazily neúplné, chyběly celé soutěže. 

5. Blokace JS Likoli (fin.pohledávka vůči ČJF) – zaslán splátkový kalendář ze strany VV ČJF, po 
zaplacení první splátky bude odblokován klub a můžou si prodloužit členství a licence.  

6. VV ČJF projednal žádost Š.Prouzové, zda se může připojit ke kurzu rozhodčích v K.Varech – 
teorii má již splněnou, praxi splní ve spolupráci s komisí vytrvalosti, jde tedy jen o 
přezkoušení před komisí. Schváleno VV ČJF.  

7. Manažerka informovala o plánované spolupráci s jezdkyní a trenérkou z Francie – Cecile 
Miletto. Navštíví ČR – povede seminář pro jezdce.  

8. Vedoucí ekipy WEG – M.Drásal.  
9. P.Posejpal podal žádost o výjimku ZZVJ E – nedoporučeno komisí. 
10. ME JY 2014 nebude v Itálii, zatím není FEI zveřejněno nové místo konání.  
11. VV ČJF projednal zápis z komise vytrvalosti – 6.3.2014. 

 
Drezura:  

1. IDOC – meeting Warendorf + členství v IDOC 2014 (Dr.Žižková a S.Fialová). Manažerka 
poděkovala GS za zařízení přihlášky a poplatku.  

2. Manažerka tlumočila dotaz p.Vištalové k pravidlům a nutnosti prezentovat koně v klasické 
dezurní úloze Z – manažerka vše s p.Vištalovou projednala.  

3. Polská NF žádala vyslání rozhodčího z ČR do GP, původně byla nahlášena S.Fialová, ale POL 
NF pak změnila požadavek na úroveň na IM-1 – pojede N.Gottweisová 
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4. Naváže se bližší spolupráce mezi drez.komisí a paradrezurou.  
5. Soustředění B.Roch – seminář zaměřený na psych.jezdce. Velmi prospěšný seminář, 

spolupráce bude pokračovat.  
6. Seminář s Ch.Hessem – Heroutice – 65 účastníků – velmi pozitivní ohlasy, DK bude také 

spolupracovat i nadále. VV ČJF vyslovil poděkování manažerce za organizaci seminářů se 
zahraničními lektory.  

7. Odevzdán rozpis na MČR 2014. Na příští jednání DK přijede L.Sekaninová za pořadatele, 
technický delegát dle rozpisu a hlavní rozhodčí.  

8. Doručena žádost – MČR D 2015 – JK Ptýrov. 
9. VV ČJF projednal zápis z komise – 8.3.2014 

 
 
Voltiž: 
 

1. Manažerka poděkovala ing.Theimerovi – zástupce ČJF na vyhlášení volt.poháru. 
2. Zápis ze schůzky z ČHS 23.2.2014 – voltižní komise navázala komunikace s ČHS (s 

předsedkyní paní Lantelme), za ČJF má na starost J.Sklenaříková. Předsedkyně ČHS také 
nebyla informována o přesné situaci mezi ČHS a ČJF, docházelo ke zkreslování informací ze 
strany určité skupiny v ČHS. Na oficiální schůzce mezi A.Videnkovou, J.Sklenaříkovou a 
p.Lantelme se mnoho věci domluvilo a uvedlo na pravou míru. Pokud budou chtít závodit pod 
ČJF, tak musí být členy ČJF. Dr.Říhová ve spolupráci s J.Sklenaříkovou a ČHS začlení 
paravoltiž také do komplexního materiálu o vzdělávání. Sbory rozhodčích např.na MČR lze 
kombinovat s rozhodčími z ČHS – v ČJF jich není dostatek. Vše vždy ve spolupráci s ČHS a 
voltižní komisí.  

3. Vedoucí ekipy WEG – Jana Sklenaříková.   
4. Komise předložila návrh na změnu termínu MČR paravoltiž 2014 – vzhledem k nedostatku 

kvalif.závodů v celé sezoně, je současný termín MČR paravoltiž stanoven příliš brzy – jezdci 
by nestihli splnil kvalifikaci. Nový termín: 13.-14.9.2014.  

5. VV ČJF jmenoval na doporučení komise specializovaným rozhodčím M.Guznar Růžičkovou  
a národní rozhodčí Mgr.Dudkovou.  

6. VV ČJF projednal zápis z komise – emailem – únor 2014. 
 
Pony:  

1. Komise informuje o problému kolize termínu MČR pony v Brně s Moto GP. Potíže 
s ubytováním, příjezdem apod. Komise bude jednat s pořadatelem. VV ČJF podporuje posun 
termínu. Souběh MČR s takovou akcí jako je Moto Grand Prix Brno může účastníkům i 
divákům způsobit velké potíže. 

2. Problém TD – musí být dle nových pravidel stavitel I.třídy. Komise žádá výjimku pro MČR 
pony – návrh TD M.Perníček – neschváleno VV ČJF. 

 
Reining: 

1. Sbor rozhodčích MČR předáno ing.Metelkovi.  
2. Rozpis na ME JY 2014 už byl zveřejněn. Manažer informoval o plánované účasti, pakliže FEI 

povolí přesun 1* juniorů a ml.jezdců do 3* kategorie. 
3. WEG – nepojede družstvo ale dva jednotlivci. Kontaktní osoba I.Černoch.  
4. Nový termín ZZVJ-R 11.4. – oblast B – subjekt Ranch Happy Hour Krakovany  
5. Smlouva o dlouhodobém pořádání MČR v letech 2015 – 2018 – Ranch Happy Hour 

Krakovany – schválena VV ČJF. 
 
Skoky:  

1. Návrhy rozhodčích na MČR – odevzdáno ing.Metelkovi. 
2. Manažer informoval o soustředění dětí a juniorů – pod vedením Aleše Opatrného. Došlo 

k rozdělení juniorů na A a B kádr. První prověrkou bude CSIOJCh Arezzo – účast A kádru. 
Rozhodovat o účasti na ME JY se bude na CSIOchJY (4závody). Mládež má nově v komisi na 
starost Aleš Opatrný - namísto Jiřího Pecháčka, který z komise vystoupil. 
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3. Školení Olomouc, na poslední chvíli zrušeno – nemoc L.Jankowski.  
4. Komise převzala návrh smluv s repre jezdci a náplň povinností ved.ekipy – dle německého 

vzoru. Dojde k úpravě, některé body jsou v ČR nereálné. 
5. VV ČJF projednal zápis ze skokové komise – 10.2.2014 – bod) B5 – uvést důvod proč nebyl 

met.pokyn podpořen, bod) B6 – VV ČJF nesouhlasí s měsíční odměnou 5000,- Kč pro 
sekretářku skokové komise. Částka je na podobné úrovni jako je měsíční mzda některých 
oblastních sekretářů, jejichž pracovní vytížení je nepoměrně vyšší.   

6. Schválený rozpis na ČSP 2014, Stylšampionát v jednání. 
7. Schválena Meredian Tour Chotěbuz.  

 
Spřežení 

1. VV ČJF projednal zápis z komise – 26.2.2014  
 
 

Ostatní: 
1. VV projednal zápis z 12.3.2014. 
2. VV jednal s Via Solaris – CSI2* (W) Pardubice – 11/2014. Opět pozdní žádost – termín pro 

zapsání do kalendáře FEI je do 30.9. předchozího roku. Není zatím ještě ani existující oddíl, 
který uzavře smlouvu o technickém zabezpečení. Kolize termínu závodů v Rakousku. Bude 
osloven pořadatel v Rakousku ve věci kolize. O dalším postupu bude rozhodnuto až dle jeho 
reakce, není možné žádat zápis do kalendáře na termín, o kterém je předem známo, že může 
v sousední federací být zamítnut.   

3. JUDr.Říhová kontaktovala ing.Žampacha – nedodaná žádost p.Dziuby o uznání ruské 
tren.licence a doložení potvrzení RUS NF o dosažené kvalifikaci. Zatím stále nedodáno.  

4. Přítomnost garanta u ZZVJ je povinná po celou dobu konání ZZVJ. Pokud se nedostaví garant, 
nemůže se uchazeč ZZVJ účastnit. 

5. Soudní stání v kauze HŠ bylo přesunuto 4.4.2014 z důvodu nepřítomnosti HŠ na jednání dne 
28.2.2014. 

6. VV ČJF projednal žádost ČSP – o příspěvek na juniorskou tour – pro rok 2014 nemá Asociace 
ČSP sponzora. Neschváleno.  

7. VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 18.2.2014. 
8. Žádost oblasti B – přesun I.Matouškové jako komisaře ZZVJ do oblasti B / přestup – 

schváleno. 
9. VV ČJF projednal zápis oblasti L – 24.2.2014. Host za VV ČJF na obl.konferenci (30.3.2014) 

– ing.Theimer 
10. VV ČJF schválil tzv.přechodné období pro doškolování rozhodčích a stavitelů parkurů 

v následujícím znění: Rozhodčí, od jehož posledního doškolení uplynulo k 31.12.2013 více 
než 2 roky, se musí v souladu s novým systémem zúčastnit doškolení dle bodu I a II na str.73 
dokumentu Vzdělávání do 31.12.2014. Stavitel parkurů a tratí všech disciplín, od jehož 
doškolení uplynulo k 31.12.2013 více než 2 roky, se musí zúčastnit prvního doškolení dle 
nového systému do 31.12.2014.  

11. Konference oblasti K 7.3.2014 – Dr.Říhová informovala o průběhu, podala i písemnou zprávu. 
12. Oblast B a D – žádost o výjimku z navýšení poplatku za prodloužení registrace: oddíl zadal 

platbu včas (resp.koncem února) a peníze se vrátily nebo z důvodu chyby v kódu banky 
neodešly. Výjimka nebyla schválena VV ČJF. Termín je pro všechny stejný – v loňském i 
předloňském roce také nebyly uděleny výjimky a kluby mohly mít podobné důvody, proč 
nedošla platba včas. Čas na platbu je od 1.1. každého roku!!!! A každoročně platí drtivá 
většina klubů až v druhé polovině února. Přitom stačí zaplatit oddíl, to je jediná položka, která 
se zdvojnásobuje. 

13. A.Pejos – dotaz na výklad Stanov. Patří do kompetence DiK.  
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Úkoly z předchozích zasedání: 
Úkol Termín Číslo 

úkolu Zodpovídá Nový termín 
Stav plnění  

Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními 
údaji o refreshingu 

12.6.2013 
2/23 

GS, ing.Metelka  

Souvisí se změnou 
dtb.systému, 2014 

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

GS 12.3.2014 

Částečně splněno 
Trvá 

Smlouva – MČR reining 2015 - 2018 16.1.2014 
1/30 

Ing.Theimer 12.3.2014 
Splněno 

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

GS     16.4.2014   
Trvá 

Koncepce Stylšampionátu 2014 16.1.2014 
3/30 

Mgr.Perníčková, Petr Švec 16.4.2014  

Pony splněno 
Skoky trvá 

Předběžné návrhy a žádosti o MČR 2015 30.4.2014 
5/30 

Manažeři  
Trvá 

Dlouhodobá koncepce činnosti disciplín    30.6.2014 
  6/30 

Manažeři  
Trvá 

Odpověď Dr.Hrbáčková – dopis ZZVJ 12.3.2014 
1/32 

Dr.Říhová  
Splněno 

Zápis OV – oblast B – body týkající se vzdělávání     12.3.2014  
  2/23 

Odpoví Dr.Říhová  
Splněno 

Jednání ing.Šebková 12.3.2014 
3/23  

GS   
Splněno 

Jednání s Českou televizí – změna fin.podmínek     12.3.2014 
 4/23 

J.Malinovský   
Průběžně 

VŘ na prodej reklamního prostoru     31.3.2014 
 5/23  

J.Malinovský (+ GS) ve spolupráci s Dr.Tomanem    16.4.2014 
Trvá 

 
Úkoly z 33.zasedání VV ČJF: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Dopis ing.Šebkové 16.4.2014 
1/33 

Členové VV a komise  
 

Kodex chování     30.4.2014 
  2/33 

Manažeři   
 

Kolize termínu Ebreichsdorf – komunikace s AUT NF 31.3.2014 
3/33 

GS  
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Přílohy:  
- zápis z oblasti B – 18.2. 
- zápis z oblasti L – 24.2. 
- zápis ze skokové komise – 10.2. 
- zápis z drezurní komise – 8.3. 
- zápis z voltižní komise – 02/2014 
- zápis z komise spřežení – 26.2. 
- zápis z komise vytrvalosti – 6.3. 
- zápis z komise všestrannosti – 3.3. 
 


