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Zápis z 32. zasedání VV ČJF - dne 13. 2. 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.Klauz, ing. Jiří Kunát, Gabriela Křístková, 
Michaela Litovová, Josef Malinovský, Mgr. Jana Perníčková 
 
Omluveni: Petr Švec, JUDr.Petr Toman, Andrea Videnková 

  
Skoky: 

1. Manažer omluven. 
2. VV ČJF projednal zápis ze skokové komise 13.1.2014. bod 9) VV ČJF upozornil na zbytečné 

průtahy s projednáním materiálu ing.Šímy, bod 10) zatím nepředloženy konkrétní podklady ke 
kategorizaci jezdců.  

3. Z komise odstoupil Jiří Pecháček. 
 
Všestrannost: 

1. Manažer žádá VV ČJF o výjimku z pravidel všestrannosti – návrh komise: při stylových 
soutěžích nebude povinnost přítomnosti sanitky. Schváleno VV ČJF (pouze pro styl.soutěže)  

2. Manažer informoval o jednání s pořadateli Viszegrad Cup 2014. Prozatím nesouhlasí SVK NF, 
takže oproti roku 2013 budou do seriálu zapojené federace CZE, HUN, AUT, POL. 

3. Materiál k pořádání závodů ve všestrannosti /zápis VV 16.1.2014/ zpracovává Z.Ságl. 
4. VV ČJF jmenoval D.Diringerovou specializovanou rozhodčí pro všestrannost, na žádost 

oblasti s doporučením komise. 
5. Drezurní úlohy byly předány ACE Design. 
6. Schválen pravidla seriálu Zlatá podkova 2014 dne 13.2.2014. 
7. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti 23.1.2014. 

 
Drezura: 

1. Úlohy FEI a národní úlohy 2014 jsou dokončené a předané ACE Design pro změny 
v programu. 

2. VV ČJF schválil žádost komise o jmenování H.Štěpánové národní rozhodčí pro paradrezuru, 
protože momentálně má paradrezura pouze 1 rozhodčí pro MČR. 

3. VV ČJF schválil pravidla ČDP 2014 dne 13.2.2014. Ing.Pecháček informoval o schůzce 
s T.Vašárym ohledně ČDP.  

4. Členství Dr.Žižkové a S.Fialové v IDOC bude registrováno pro rok 2014, roční členský 
poplatek bude hrazen z prostředků ČJF. Vstupní poplatek na meetingu ve Warendorfu (GER) 
za obě rozhodčí bude hrazen z prostředků ČJF. 

5. VV ČJF projednal s manažerkou dopis p.Vištalové a připomínky k pravidlům. Povinnost 
předvést paradrezurního koně 1 x za 2 roky v klasické drezurní úloze úrovně Z považuje za 
opodstatněnou.  

6. ing.Pecháček vznesl dotaz, jak se vybírá nominace účastníků na soustředění s B.Fischerem. 
Manažerka informovala, že termín a podmínky jsou zveřejněny na webu drezury a účastní se 
ti, co mají zájem, žádná speciální nominace se neurčuje. 

7. Oprava zápisu VV ČJF 16.1.2014 – drezura bod 4) – seminář pro rozhodčí pod vedením 
p.Markowského /POL/ proběhne v Ptýrově během Šampionátu ČR pro YR a seniory. Během 
Šampionátu pony, d, J ve Zduchovicích proběhne školení rozhodčích pod vedením E.de Wolff 
van Westerrode /NED/. 

8. VV ČJF projednal zápis z drezurní komise 10.2.2014. 
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Pony: 
1. Manažerka poděkovala pořadateli galavečera pony 8.2. a účastníkům. 
2. VV ČJF schválil pravidla seriálů – Benjamin Cup 2014 a Šampionát nadějí 2014.  
3. Pravidla pony 2014 předána na ČJF v defin.formě. 
4. Na FEI je třeba do 22.2.2014 nahlásit dva FEI veterináře, kteří budou k dispozici pro případ, 

kdy na CDIP konaném na území ČR bude probíhat přeměřování pony, nebo se vyskytnou 
nesrovnalosti s KVH. Komise jmenovala Dr.Žerta a Dr.Přikryla. 

 
Vytrvalost: 

1. Manažerka předložila návrh na jmenování národních rozhodčích, národních TD a 
specializovaných rozhodčích a doložila jejich praxi (NR – Dr.Terberová, ing.Novotná, Spec.R 
– I.Rédlová, ing.Miřátská, V.Kyselá, NTD – Dr.Terberová). Schváleno VV ČJF. 

2. Manažerka předala Dr.Říhové návrh na doplnění seznamu komisařů ZZVJ ve vytrvalosti, který 
byl následně schválen VV ČJF. (doplněno jmenovitě: Kristýna Miřástká – oblast A, Iva 
Rédlová – oblast D, Vladimíra Kyselá - oblast H) 

3. Manažerka vznesla dotaz na data z výsledků 2013. Byly problémy v Kolesách s pořadím, bude 
zkontaktována firma ACE Design, nicméně většina výsledků z vytrvalosti 2013 byla chybně 
zpracovaná a vrácena z ČJF zpracovateli. Navíc v některých soutěžích se vyskytuje kůň 
s neexistující licencí, který nikdy v databázi koní nebyl. 

4. VV ČJF projednal dopis ing.Šebkové k odvolání bývalého manažera A.Terbera. Navrhuje 
osobní jednání. GS dohodne termín. 

5. VV ČJF schválil účast ing.Miřátské na FEI školení rozhodčích v Grazu (13.-16.2.2014), 
vstupní poplatek uhradí ČJF. 

6. VV ČJF vzal na vědomí zprávu Dr.Kalové z konference FEI v Lausanne zaměřené na 
problémy ve vytrvalosti. 

7. Dne 8.3.2014 proběhne školení rozhodčích pod vedením ing.Miřátské. 
8. Manažerka informovala o výjezdu K.Zahálské do UAE. Dále informovala o účasti dvou 

jezdkyň na závodech v JAR na půjčených koních. Jezdkyně na závodech neodstartovaly, 
jelikož koně byli ve velmi špatném fyzickém stavu.   

 
Spřežení:  

1. Pravidla a úlohy spřežení 2014 jsou v defin.formě odevzdány. Změny pravidel byly zaslány na 
ACE Design k úpravě programu. 

2. Schválena účast J.Trojance a ing.Kunáta na kurzu FEI TD v Poznani (25.-27.3.2014) a 
ing.Veselého na  FEI stewardů v Poznani (27.-28.3.2014) – vstupní poplatek bude hrazen 
z rozpočtu ČJF. 

 
Voltiž: 

1. Manažerka omluvena. 
2. ing.Theimer a GS informovali o komunikaci mezi manažerkou, J.Sklenaříkovou a ČHS – 

paravoltiž. Je třeba navázat užší spolupráci, manažerka bude jednat se zástupci ČHS osobně. 
3. VV ČJF projednal zápis z voltižní komise 21.12.2013. 
4. Vyhlášení voltižních cen 2013 se zúčastní ing.Theimer. 

 
Reining: 

1. FEI povolila posun jezdců L.Brůčka a P.Orla do kategorie 3* pro účast na WEG 2014, protože 
jsou oba účastníky Reining Masters Final. Kvalifikační minimum ovšem musí být splněno. 

2. Manažer informoval o ME – JY 2014, které by mělo proběhnout ve Švýcarsku a plánované 
účasti. K účasti na ME – JY vznese GS dotaz na FEI s žádostí o posun jezdců do kat.3*, tak 
jak tomu bylo u WEG. 

 
Všechny disciplíny:  
 

- WEG 2014 – ing.Pecháček poděkoval manažerům za účast na TK Altech. Chyběla 
všestrannost, J.Hatla na poslední chvíli onemocněl. Chyběl jakýkoliv zástupce skoků!!!  
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- VV ČJF jmenoval B.Rejnka jako šéfa mise na WEG 2014. Manažeři do příštího jednání 
VV ČJF dodají jména vedoucích ekip. Je třeba začít také s výběrem reprezentačního 
oblečení, tak aby volnočasové příp.slavnostní pro nástup bylo pro všechny české 
sportovce jednotné. ČJF počítá v centrální rozpočtu s významnou podporou disciplín – 
z centrálního rozpočtu bude hrazen doplatek na ubytování, doprava, oblečení, vstupní 
poplatky a služby (veterináři atd.). 

- Schválen rozpis na jezdecký festival v Lysé nad Labem dne 31.1.2014. 
- Ing.Pecháček poděkoval za organizaci Galavečeru ČJF v Radiopaláci v Praze. Záznam 

odvysílá ČT 24.2.2014 a dále v několika reprízách.  
- Ing.Metelka žádá manažery o dodání návrhů rozhodčích na MZ a MČR 2014 do jednání 

VV ČJF 12.3.2014. 
- Připomínáme vypracování dlouhodobé koncepce disciplín! Viz.úkol 6/30!!!!!! 

 
Ostatní: 

1. VV projednal zápis z 16.1.2014. 
2. VV ČJF projednal návrh A.Pejose na změnu systému schvalování oblastních kalendářů a 

návrh neschválil.  
3. VV ČJF žádá pořadatele JS Equitana Martinice o vyhovění v posunu termínu závodů 

„Martinický šampionát“, jelikož koliduje s mezinárodními závody ve Zduchovicích, které jsou 
v kalendáři FEI nahlášeny již od září 2013. 

4. JUDr.Říhová informovala o materiálu M.Kubištové ke kvalifikaci cvičitel, ve vztahu k trhu 
práce v ČR. Případnou úpravu textu a správné terminologie zajistí JUDr.Říhová. 

5. VV ČJF obdržel dopis JUDr.Hrbáčkové k ZZVJ. Odpoví JUDr.Říhová v návaznosti na 
dřívější korespondenci. 

6. VV ČJF projednal dopis ing.Žampacha – podpora žádosti o uznání tren.licence paní Anny 
Dzyuby (RUS) pod ČJF. Vzhledem k tomu, že je dopis formulován jako podpora žádosti, 
chybí samotná žádost. Je doložen překlad vysvědčení z Ruska, ze kterého ale není možné 
jednozačně určit, zda se jedná o kvalifikaci insturktora nebo trenéra. JUDr.Říjova zkontaktuje 
ing.Žampacha a sdělí mu další postup. Je třeba dodat žádost a potvrzení z RUS NF o dosažení 
kvalifikace žadatelky. 

7. VV ČJF projednal žádost R.Krausové o uznání ZZVJ ČJF pro syna Petra Krause, který pobývá 
v GBR, kde se věnuje jezdectví. JUDr.Říhová komunikuje s GBR NF, dále navrhne další 
postup. 

8. JO La Boheme Zduchovice navrhuje změnu splátkového kalendáře k uhrazení smluvní pokuty. 
Schváleno VV ČJF. 

9. VV ČJF schválil nahlášené refreshingy a školitele oblasti D, oblasti E, oblasti K a komise 
vytrvalosti.  

10. J.Malinovský informoval o jednání s Českou televizí. ČT výrazně navýšila náklady na výrobu 
pořadů v roce 2014. VV ČJF schválil změny v původně navrhovaném postupu. Brno – pony, 
Brno CDI a Olomouc CSI budou vyrobeny Českou televizí (u CSI Olomouc bude část nákladů 
hrazena pořadatelem). Ostatní pořady budou natočeny licenčně. ČJF odstoupí od pořadu 
Žijeme sportem, který by náklady na pořady vysílané v ČT v r. 2014 ještě více navýšil. 

11. VV ČJF schválil návrh J.Malinovského na výběrové řízení na prodej reklamního prostoru. 
Bude vypracováno ve spolupráci s JUDr.Tomanem. 

12. VV ČJF projednal žádost K.Jaworské, která je od roku 1995 držitelka polské jezdecké licence 
a od roku 2010 držitelka slovenské jezdecké licence. K.Jaworská žádá výjimku pro účast na 
kurzu rozhodčích, kde je podmínkou být držitelem licence alespoň 3 roky. Schváleno VV ČJF, 
protože polská i slovenská licence jezdce je uznávána jako ekvivalent k jezdecké licenci ČJF. 

13. VV ČJF udělil na žádost oblasti A čestný odznak ing.Tůmové a Dr.Bečkovi.  
14. Konference oblasti K – 7.3.2014 Karlovy Vary – za VV ČJF se zúčastní Dr.Říhová. 
15. VV ČJF projednal zápis z oblasti A – 14.1.2014.  
16. VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 28.1.2014. Bod 2) Dotaz na nutnost přítomnosti garanta 

na ZZVJ a doplnění komisaře ZZVJ M.Perníčka + bod 5) Doškolení SP-S – zodpoví 
Dr.Říhová. Bod 8) odpověď GS – podmínky svodu přesně v tomto znění (tedy bez razítka, 
nadpisu, podpisu) zveřejňuje Státní veterinární správa na svém webu (www.svscr.cz odkaz 
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Zdraví zvířat – Svod zvířat – Veterinární podmínky 2014 – poslední odkaz) tento materiál je 
každoročně po dobu již mnoha let z webu pouze stažen, doplněno číslo jednací Řádu na 
ochranu zvířat ČJF (pro snazší dohledání a orientaci, protože pořadatelé hlásí na KVS) a takto 
je už po mnoho let vyvěšen v sekci Veterinární info. Letos pouze s tou výjimkou, že byl 
přiložen k lednovému zápisu z VV. ČJF nepřísluší podepisovat a razítkovat dokumenty, 
jejichž autorem není ČJF ale státní úřad. Pro potřebu oblasti B může být uveden podtitulek, že 
to bylo staženo z webu SVS. Bod 9) VV ČJF přistoupil na návrh splátkového kalendáře pro 
MB0283, tedy klub je vyřazen ze seznamu dlužníků. Bod 13) kravaty a šátky nebudou oblasti 
fakturovány – a ani nemohou být fakturovány, jsme jedna organizace a v rámci 
vnitropodnikového účetnictví nelze fakturovat – máme jedno IČ, úhrada za odběr kravat a 
šátků proběhne pouze v rámci interního převodu – dořeší účetní. VV upozorňuje, že v bodu 3) 
jsou chybně uvedené věkové kategorie – správné věk.kategorie jsou dle PJS: děti 12 – 14 let, 
junioři 14 – 18. 

17. VV ČJF projednal zápis z oblasti H – 20.1.2014 
18. VV ČJF projednal zápis z oblasti G – 20.1.2014 
19. VV ČJF projednal zápis z oblasti E – 21.1.2014  
20. VV ČJF projednal zápis z oblasti L – 27.1.2014 – bod 2) tiskopis pro potvrzení praxe 

rozhodčího – tiskopis je součástí materiálu str.71. Pro potřebu kandidátů bude ještě zvlášť 
vykopírován a umístěn na web ČJF. 

21. VV ČJF žádá všechny oblasti, zda by ve svých zápisech i komunikaci se členy 
apod.dodržovali terminologii danou Stanovami ČJF (bod 7.2.2.) a to, že VV oblasti 
neexistuje, správně oblastní výbor nebo jen OV. Pro členy je matoucí, co je který Výkonný 
výbor.  

22. Valná hromada ČUS – Nymburk 26.4.2014 – za ČJF se zúčastní G.Křístková. 
23. ing.Pecháček informoval o schůzce s M.Blažkem a přítomnosti GS – vyjasnění nenahlášených 

závodů a z toho vyplývajících sankcí pro členy ČJF. Výklad bude dotvořen ve spolupráci 
s Dr.Tomanem. 

24. Kauza HŠ – Kauza HŠ – na základě stížnosti ministryně spravedlnosti, které bylo NS V Brně 
vyhověno, bylo nařízeno nové jednání, které proběhne 20.2.2014 u OS V Ostravě. OS 
v Ostravě  současně vydal předběžné opatření – blokace na majetku HŠ do doby nového 
pravomocného rozsudku v trestním řízení. 

25. VV ČJF upozorňuje, že používání statutu nebo názvu závodů Mistrovství České republiky je u 
disciplín zastřešených ČJF možné pouze v případě závodů zařazených do oficiálního seznamu 
MČR, schválených VV ČJF, na které se vztahují příslušné STP schválené taktéž VV ČJF. 
Množí se případy, kdy oddíly vypisují Mistrovství ČR, které Mistrovstvím ČR není. V jednou 
případě také byl použit název Letní olympijské hry, což velmi pravděpodobně není v souladu 
s cíly, směrnicemi nebo dokumenty Českého olympijského výboru. 

26. Služební cesta ing.Theimer – konference oblasti R + vyhlášení votližních cen, Dr.Říhová – 
konference oblasti K. 

27. Reklamní překážka ČJF je uskladněna v Martinicích, reklamní stojany pro dekorování budou 
uskladněny na Strahově. Na překážku i stojany bude v Martinicích vyrobena přepravka – 
sponzorsky (tedy s nulovými náklady ze strany ČJF). 

28. Další jednání VV ČJF se uskuteční: 12.3.2014, 16.4.2014, 14.5.2014. Jednání Rady ČJF 
28.5.2014. 

 
Úkoly z předchozích zasedání: 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

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

Ing.Theimer, J.Malinovský  
Zrušeno 

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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Úprava pravidel – věcné ceny    1.4.2014  
  3/27 

Ing.Metelka  
Splněno 

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 
Trvá 

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

GS     12.3.2014   
Trvá 

Koncepce Stylšampionátu 2014 16.1.2014 
3/30 

Mgr.Perníčková, Petr Švec 12.3.2014  

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 

Prezentace WEG – ČJF na TK + rozpočet 22.1.2014 
1/31 

GS + D.Denková  
Splněno 

Otevřený dopis – odpověď     31.1.2014  
  2/31 

Dr.Říhová  
Splněno 

TV práva WEG - jednání o ceně a postupu 31.1.2014 
3/31 

GS  
Splněno 

Dopis – dotazy J.Sehnalová    31.1.2014  
  4/31 

D.Denková, ing.Metelka  
Splněno 

Předání nových a změněných úlohy (D, C, A, pony) pro A.Design    31.1.2014 
  5/31 

Manažeři  
Splněno 

 
Úkoly z 32.zasedání VV ČJF: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Odpověď Dr.Hrbáčková – dopis ZZVJ 12.3.2014 
1/32 

Dr.Říhová  
 

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

Odpoví Dr.Říhová  
 

Jednání ing.Šebková 12.3.2014 
3/23  

GS   
 

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

J.Malinovský   
 

VŘ na prodej reklamního prostoru     31.3.2014 
 5/23  

J.Malinovský (+ GS) ve spolupráci s Dr.Tomanem  
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Návrh vedoucích ekip pro WEG 2014 Normandie 12.3.2014  
6/32 

Manažeři všech účastnících se disciplín  
 

Návrh sborů rozhodčích pro MČR a MZ 2014     12.3.2014  
  7/23 

Manažeři  
 

 
Přílohy:  

- Pravidla seriálu Zlatá podkova 2014  
- Pravidla Českého drezurního poháru 2014  
- Doplněný seznam komisařů o komisaře ZZVJ- vytrvalost (viz. vytrvalost- bod 2) 
- Zápis ze skokové komise – 13.1.2014  
- Zápis z komise všestrannosti – 23.1.2014  
- Zápis z drezurní komise – 10.2.2014  
- Zápis z voltižní komise – 21.12.2013  
- Zápis z oblasti A – 14.1.2014 
- Zápis z oblasti B – 28.1.2014  
- Zápis z oblasti H – 20.1.2014  
- Zápis z oblasti G – 20.1.2014  
- Zápis z oblasti E – 21.1.2014  
- Zápis z oblasti L – 27.1.2014 


