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Zápis z 35. zasedání VV ČJF - dne 14. 5. 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, ing.Jiří Kunát, Mgr.Jana 
Perníčková 
 
Omluveni: Michaela Litovová, JUDr.Petr Toman, Andrea Videnková 
 

V úvodu ing.Pecháček informoval, že GS odstoupila dne 23.4.2014 ze své funkce ze zdravotních 
důvodů. V pozici GS bude působit do 30.6.2014, dále bude spolupracovat s ČJF v jiné pozici. VV 
vypsal výb.řízení, viz web. Bude vydána ještě tisková zpráva. 

 
Vytrvalost: 

1. Manažerka omluvena. 
2. VV ČJF projednal zápis z komise 2.5.2014 (jednání elektronicky). 
3. GS informovala o potížích v prostředí vytrvalosti. Po několika reakcích ing.Šebkové na snížení 

max.průměrné rychlosti v soutěžích Z a L, které předala komisi k řešení, komise vydala zápis, 
s formulací, že GS emaily ing.Šebkové klasifikuje jako poplašné. To vyvolalo zbytečnou 
reakci u dalších členů vytrvalosti, přičemž GS nehodnotila korespondenci jako poplašnou.  

4. VV ČJF projednal odpovědi komise k dopisu ing.Šebkové, ztotožňuje se s odpověďmi a tyto 
budou odeslány ing.Šebkové. VV ČJF žádá komisi, aby na své příští zasedání ing.Šebkovou 
přizvala, za přítomnosti viceprezidenta pro sport ing.Theimera. 

 
Drezura:  

1. Manažerka informovala o výsledcích jezdců na výjezdech do zahraničí: S.Paura 
(Š.Charvátová), Zakrzow (E.Jančářová, P.Hašková), Radzionkow (B.Dvorníková, S.Brodová, 
E.Jančářová. A.Neumannová). 

2. Manažerka vznesla dotaz k ubytování během ME JY Arezzo. GS již komunikuje s OC o 
ubytování na ME dJY ve skákání, které je o dva týdny později také v Arezzu. Drezura bude do 
komunikace zahrnuta. Úhrada ubytování proběhne s ohledem na stav rozpočtu disciplíny. 

3. Seminář s Monique Peutz neproběhl z důvodu nemoci trenérky. M.Peutz přijede cca dva týdny 
před MČR, bude přítomná i během MČR.  

4. VV ČJF jmenoval Kateřinu Osičkovou národní rozhodčí pro drezuru. Praxe doložena. 
Doporučeno komisí i příslušným OV. 

5. VV ČJF schválil p. J.P.Touloupa (FEI rozhodčí - FRA) do sboru rozhodčích na MČR-D místo 
Monique Peutz. 

6. Manažerka předala žádost o pořádání MČR 2015 (případně 2016) -  MK0034 Gabrielka-Stráň. 
7. VV ČJF schválil seminář s Biancou Roch, která bude působit během MČR jako psychologický 

coach pro jezdce, kteří se budou účastnit. Po jejím semináři na jaře 2014 je velký zájem o další 
její působení v ČR. 

8. J.Rous se zúčastní v červnu závodů CPEDI, kde se pokusí splnit kvalifikaci na WEG 2014 – 
paradrezura. 

9. Manažerka upozorňuje na problémy na závodech, zejména s rozpisy: jsou vypsané neexistující 
úlohy, nedostatečný počet rozhodčích apod.   

10. VV ČJF projednal zápis z drezurní komise 9.5.2014. 
 
Všestrannost: 

1. Manažer informoval o změně TD pro CCI1* Brno 2014 (nový TD Johann Fahlberg – NOR). 
Změna byla již akceptována FEI. 
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2. Manažer informoval o dalších 2 školení styl.rozhodčích – 16.-17.5.2014 Borová, 6.-8.6.2014 
Brno (lektor p.Lars). Poslední proběhne při finále KMK. 

3. VV ČJF projednal dopis J.Machovce týkající se zpřísnění národních kvalifikací, 
resp.nadstandardní požadavky komise oproti kvalifikace FEI. Manažer informoval VV, že od 
těchto požadavků bude komisí upuštěno. 

4. VV ČJF schválil účast M.Večerka a E.Sobotkové na FEI kurzu stewardů ve Strzegomi. ČJF 
proplatí vstupní poplatek.  

5. Manažer vznesl dotaz, zda by bylo možné zpracovat záznam CCI1* Brno pro ČT. 
J.Malinovský připomenul, že záznam CCI1* Brno je ve vysílacím schématu zařazen dle 
předchozí dohody s paní Diringerovou. Komise všestrannosti převzala záštitu nad výrobou 
30min.sestřihu. Z důvodu omezení finanční prostředků byla dohodnuta tzv.minimalistická 
varianta.  

6. Finále ZP – také bude pořízen záznam pro ČT v minimalistické variantě o délce 30min. – 
dohodnuto s pořadateli finále v Humpolci. Všestrannost by měla být zařazena dále do vysílání 
ČT Sport při MČR a finále KMK v Borové a MČR v Humpolci. Celkem tedy bude letos 
odvysíláno 5 závodů všestrannosti, z toho dva (Borová) v rámci jednoho pořadu. 

 
Voltiž: 
 

1. Manažerka omluvena. 
2. VV ČJF projednal zápis z komise (elektronicky duben 2014). 
3. VV ČJF jmenoval Anetu Adámkovou národní rozhodčí. Praxe doložena. Doporučeno komisí i 

příslušným OV. 
 
 
Pony:  

1. Manažerka informovala o výsledcích jezdců na výjezdech do zahraničí: Radzionkow 
(D.Vegrichtová, T.Markusková). Plánovaná účast Lamprechsthausen (S.Najmanová). 

2. Komise podá stížnost na pořadatele (resp.TD/stavitele) ZP Pardubice 419F1 – špatná délka 
dráhy v soutěži LP (nebyla v souladu s pravidly). VV ČJF manažerku informoval, že stížnost 
by měla jít oficiálně na pořádající oblast. 

3. Manažerka žádá ing.Metelku o doplnění tabulky (příloha H pony pravidel) do pravidel 
všestrannosti, jejíž je součástí. Ing.Metelka přislíbil řešení. 

4. ing.Metelka vznesl dotaz na manažerku, zda komise plánuje snížení věkové hranice pro jezdce 
na pony – odpověď – neplánuje.  

 
Reining: 

1. Hlavním zájmem reiningu je v současné době příprava na ME JY 2014 – SUI. Odeslána 
principielní přihláška. FEI schválila posun do 3* kategorie FEI jezdců (JY): Lukáš Sedlák, 
Brenda Lesniczaková, Karolína Karásková a Tereza Hrdinová. 

 
Skoky:  

1. Manažer se dostavil před jednáním VV a přednesl členům svoji rezignaci. Vedením skokové 
komise byl pověřen ing.Theimer, jako viceprezident pro sport. Komise by se měla co nejdříve 
sejít. 

2. VV ČJF jmenoval Mgr.Školekovou národní rozhodčí pro skoky. Praxe doložena. Doporučeno 
komisí i příslušným OV. 

3. VV ČJF jmenoval D.Denkovou specializovanou rozhodčí pro skoky. Praxe doložena. 
Doporučeno komisí i příslušným OV.   

4. VV ČJF ustoupil v případě zrušení CSI Zduchovice z plnění smluvní pokuty, vzhledem ke 
kolizi se závody stejné úrovně v nedalekém areálu.  

5. Problémy se jmenování vedoucího ekipy na WEG Normandie: P.Švec nahlásil v jednom dni 
dva návrhy. Ing.Theimer se spojil s šéfem mise a stanovili vedoucím ekipy Radovana Šalka – 
schváleno VV ČJF. 
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6. JUDr.Říhová žádala komisi o termín zkoušek stavitelů parkurů všech tříd při příležitosti 
vybraných závodů. 

 
Spřežení 

1. Manažer informoval o průběhu mezin.závodů CAI Kladruby a CAI Němčice. Zejména první 
ročník CAI Němčice byl rozhodčími hodnocen velmi dobře. Manažer upozornil na šířící se 
problém – organizované krádeže na závodech, noční vykrádání kamionů. Bohužel se nejedná o 
věc ojedinělou nebo vztahující se ke spřežení. Dochází k tomu i na dalších závodech a to i na 
Slovensku. Jedná se zřejmě o organizovanou skupinu, která jde cíleně po sportovní akci, kdy 
účastníci parkují několik nocí s auty a kamiony v areálu. 

2. Vzhledem ke kumulaci termínu závodů a hlavně technickým problémům (rozkopaná 
přístupová komunikace) musely být zrušeny závody CAI Police nad Metují. VV ČJF 
vzhledem k okolnostem, kdy pořadatel nebyl schopen zabránit nebo ovlivnit stav a situaci 
upustil od smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy o technickém zabezpečení. 

3. Ve dnech 23.-25.5. proběhne v Kladrubech nad Labem soustředění čtyřspřeží 
s T.Timermannem a 26.-27.5. soustředění jednospřeží s J.Nesvačilem,st. Již je patrný posun a 
vliv T.Timermanna na naše jezdce. 

4. J.Malinovský informoval, že oslovil pořadatele MČR-A Pardubice, zda je z jejich strany zájem 
o záznam pro ČT. Dosud se nikdo neozval. 
 

Ostatní: 
1. VV projednal zápis z 12.3.2014 
2. CSI2*-W, CSIJ-A, CSIYH Pardubice: VV ČJF obdržel email od p.Kudláčkové, že ředitel 

skokové komise FEI John Roche vydal vyjádření, že závody těchto kategorií nemůžou být ze 
strany okolních NF, kterým koliduje termín odmítnuty nebo blokovány. Nicméně součástí 
emailu je pouze okopírovaný článek pravidel, který říká, že závody nižší kategorie jsou 
zapisovány do kalendáře automaticky – závody vyšší kategorie (což je jak World Cup, tak 
kategorie A u juniorů) ale jsou dle pravidel závody vyšší kategorie a vyjádření kolidujících 
pořadatelů bude tedy vyžadováno. GS na email odpovídala, p.Kudláčková je ochotna změnit 
CSIJ-A na CSIJ-B, což ale stále neřeší CSI2*W. Prosíme tedy o dodání písemného stanoviska 
p.Roche, k tomu, že i CSI2*W bude zapsáno automaticky bez kontaktu s ostatními NF.  

3. ing.Pecháček informoval o tiskové konferenci v Anežském klášteře (22.4.) ohledně 
nadcházející sezóny a vytkl nízkou účast pořadatelů a zástupců disciplíny / manažerů. 

4. VV ČJF opět upozorňuje, že garant musí být přítomen u ZZVJ. Pakliže nebude přítomen a 
uchazeč zkoušky přesto vykoná, nebude mu zkouška uznána. Za dodržování tohoto pravidla 
odpovídá hl.komisař pod sankcí vymazání ze seznamu komisařů a hl.komisařů ZZVJ.. 

5. Akreditované středisko / škola Albertovec: p.Balnarová doplnila všechny požadované 
podrobnosti a dokumenty a její akreditované středisko bude uznáno na doporučení Dr.Říhové 
jako spolupracující s ČJF. 

6. JUDr.Toman zpracoval návrhy změn Stanov a Jednacích řádů – bude předáno Radě. V určité 
časové ose pak budou schváleny. Jednací řád obl.konference pro 2014/2015 bude schválen 
Radou v září 2014. Stanovy budou připomínkovány Radou do 11/2014. Na jaře 2015 bude 
opět prostor k připomínkovaní i od dalších členů ČJF. Stanovy pak budou předloženy ke 
schválení Konferenci v 05/2015.  

7. Kodex chování – návrh komise vytrvalosti: bude převzatý obecně pro ČJF. Byl odeslán 
manažerům 1.4. k vyjádření. Odpověď přišla pouze od voltiže, že nemají námitky ke 
zobecnění. 

8. VV ČJF projednal žádost o uznání kvalifikace trenér II.tř. – Anna Dzyuba. Doloženo potvrzení 
mateřské federace a ofic.překlad kvalifikace. Žádost byla schválena. 

9. VV ČJF doplnil na žádost oblasti Zdeňka Žílu do seznamu hlavních komisařů ZZVJ. 
10. JUDr.Říhová předložila VV koncepci rozšíření počtu styl.rozhodčích v roce 2014. Materiál 

byl ze strany členů VV připomínkován. Předložená koncepce obsahovala rozšíření o uchazeče 
s kvalifikací rozhodčí, dále o uchazeče, který bude držitelem jezdecké licence a zlatého 
výk.odznaku a bude doporučen skokovou komisí (cíleno na naše nejlepší renomované jezdce 
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s bohatou jezd.zkušeností). VV schválil návrh pouze v rozsahu týkající se uchazečů 
s kval.rozhodčí. 

11. VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 29.4. bod 2) ZZVJ E a ZZVJ R – návrh oblasti přesunout 
do kompetence komise vzhledem k odlišnostem. JUDr.Říhová: ZZVJ E a ZZVJ R byly 
upraveny v dokumentu Vzdělávání – tak by byly zohledněny odlišnosti od ostatních disciplín. 
Bod 10) DDP na 2.čtvrtletí – dotaz komu byla schválena DPP?  

12. VV ČJF projednal zápis z oblasti F – 17.4. – OV upozorňuje na malý počet styl.rozhodčích 
v oblasti – je možné zvát si rozhodčí z jiných oblastí. Bod 2) VV ČJF schválil otevření kurzu 
stavitelů v této oblasti. Žádáme o předložení návrhu jmen školitelů ke schválení. 

13. VV ČJF projednal zápis z oblasti G – 9.4. 
14. VV ČJF projednal zápis z oblasti H – 15.4. Návrhy JK Chotěbuz (startovní čísla a výhry) 

nejsou v kompetenci skokové komise. Platí PJS. Návrh úpravy cen byl předán leg.komisi. 
15. VV ČJF projednal zápis z oblasti R – 24.4. Připomínky k soupisu majetku. D.Denková 

informovala, že schůzka k delimitaci majetku by měla proběhnout do konce května. Zde se 
vyjasní i připomínky. Ing.Theimer informoval o telefonické dotazu A.Pejose k územní 
působnosti oblastí. Písemný dotaz A.Pejose byl již dříve předán JUDr.Tomanovi. Rozšíření 
komisařů ZZVJ v oblasti – zodpoví JUDr.Říhová. 

16. VV ČJF projednal zápis z oblasti L – 28.4. dotaz k výkladu zdravotního dozoru na ZZVJ – 
zodpoví JUDr.Říhová. 

17. ing.Pecháček informoval o průběhu FEI Sport fóra a mimořádného zasedání GA FEI 
v Lausanne 28.-29.4. 

18. D. Denková informovala o tom, že ČJF obdržela k podpisu Rozhodnutí MŠMT o přidělených 
dotacích pro rok 2014. Sdělila, že na dotační titul Program V. Organizace sportu ČJF obdržela  
částku pouze 4 845 tis. Kč, což znamená, že byl tento program oproti roku 2013 ponížen cca o 
4 210 tis. resp. 2 366 tis. Kč. MŠMT na svých webových stránkách deklaruje částku o cca 
1874 tis. vyšší než bylo v doručeném rozhodnutí uvedeno. Na telefonický dotaz bylo 
ministerským  pracovníkem sděleno, že zbývající výše dotace bude v případě uvolnění 
prostředků ze státního rozpočtu poukázána ve dvou splátkách, na které bude vždy vydáno nové 
rozhodnutí. V případě neuvolnění financí ze státního rozpočtu je částka 4 845 tis.Kč částkou 
konečnou. Ostatní dotační tituly byly pro rok 2014 cca ve stejných výších jako v roce loňském. 

19. D.Denková provedla kontrolu práce účetní. Vyvstaly některé nutné změny a opravy – emailem 
bylo oblastním sekretářům sděleno, co je třeba na sekretariát doložit zpětně a především jak 
postupovat do budoucna. VV ČJF upozorňuje, že termíny a povinnosti spojené z vyúčtováním 
měsíčním i čtvrtletním jsou uvedeny v náplni práce oblastního sekretáře. Oblast A ke dni 
14.5.2014 neodvedla částku 709 100 Kč z vyúčtování poplatků za 1.čtvrtletí 2014 a dále 
měsíční vyúčtování včetně elektronických dat a fyzických dokladů doložila oblast A za měsíce 
únor (část fyzických dokladů),  za měsíce březen a duben (elektronické výstupy a fyzické 
doklady) - vše až 14.5.2014.  VV ČJF žádá o urychlené zaslání odvodu za 1.čtvrtletí 2014. 
Některé oblasti zasílají data v zastaralé verzi a proto D. Denková upozorňuje, že aktuální verze 
programu EFIPRO je číslo 2.1.002 ze dne 14.3.2014 a žádá všechny oblastní sekretáře o 
aktualizaci programu. Nutné je nahrát do programu všechny vydané aktualizace postupně tak, 
jak byly na webových stránkách, určených k aktualizaci, zveřejňovány.      

20. VV ČJF trvá na dodržování stanoveného počtu stylových rozhodčích. 
21. VV ČJF ukládá OV oblasti G prošetřit porušení pravidel pro VC Brna – styl.soutěže – 

nedodržení počtu stylových rozhodčích. 
22. J.Malinovský konzultoval s JUDr.Tomanem možnost VŘ na prodej reklamního prostoru. VŘ 

v oficiálním režimu nebylo doporučeno, nicméně ČJF bude pokračovat v jednáních 
s indiv.zájemci, dle dříve zpracovaného ceníku. 

23. VV ČJF schválil udělení licence paní Lence Stolz, má české občanství, pobývá na území ČR a 
v Rakousku je držitelkou licence – skoky. Doložila výsledky. 

24. Z důvodu stále se opakující hrubých nedostatků při schvalování rozpisů závodů předloží 
ing.Metelka na příštím jednání VV návrh koncepce a obsah školení pro schvalovatele rozpisů.  

25. G.Křístková, která byla v rámci KRK „kontaktní osobou“, účastnila se jednání VV apod. 
poslala VV ČJF dne 14.5. rezignaci na svoji funkci z rodinných důvodů. Následně byla 
doručena rezignace ing.Vingrálkové (pracovní a časové důvody). Nicméně dle § 160 zákona č. 
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89/2012 Sb., občanského zákoníku: citace "Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce 
prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití 
prohlášení", zaniká jejich funkce až dnem 13.7.2014. 

26. Zasedání IGEQ 2014 proběhne na podzim ve Francii – účast JUDr.Říhová – schváleno VV 
ČJF. 

27. Zasedání EEF 2014 – říjen 2014 Lisabon – účast ing.Pecháček + Dr.Kolářová 
28. Příští jednání VV ČJF se uskuteční 18.6.2014. 

 
Rozpis předávání medailí – MČR 2014:  

- vytrvalost (sen., Borotín, 5.7.2014) – ing.Thiemer 
- skoky (sen, Y, Martinice, 10.-13.7.2014) – ing.Pecháček 
- drezura (d,J,Y,sen., Brno P.Lícha, 25.-27.7.2014) – ing.Metelka 
- spřežení (A1,2,4,P, Pardubice, 1.-3.8.2014) – D.Denková 
- skoky (d,J, Ptýrov, 8.-10.8.2014) – ing.Pecháček 
- pony (S+D, Zduchovice, 15.-17.8.2014) – Dr.Říhová 
- všestrannost (družstva, Brno P.Lícha, 5.-7.9.2014) – ing.Theimer 
- reining (Kozlovice, 13.-14.9.2014) – ing.Metelka 
- paravoltiž (Praha Orion, 13.-14.9.2014) – bude doplněno 
- vytrvalost (JY, Těšánky, 13.-14.9.2014) – ing.Theimer 
- všestrannost (JY, Borová, 19.-21.9.2014) – D.Denková 
- všestrannost (sen.,d,P, Humpolec, 26.-28.9.2014) – ing.Pecháček 
- voltiž (Albertovec, 26.-28.9.2014) – ing.Theimer 
- paradrezura (Hradištko – 4.-5.10.2014) – D.Denková 

 
 

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 18.6.2014 

Částečně splněno 
Trvá 

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

GS     18.6.2014   
Trvá 

Předběžné návrhy a žádosti o MČR 2015 30.4.2014 
5/30 

Manažeři 18.6.2014 
Trvá 

Dlouhodobá koncepce činnosti disciplín    30.6.2014 
  6/30 

Manažeři  
Trvá 

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

J.Malinovský   
Splněno 

VŘ na prodej reklamního prostoru 31.3.2014 
5/23 

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

Bude pokračovat 
v jiném režimu 

Dopis ing.Šebkové 16.4.2014 
1/33 

Členové VV a komise  
Komise splněno 

Kodex chování     30.4.2014 
  2/33 

Manažeři  

Splněno pouze 
voltiž – bude 
uzavřeno 



 6 

Koncepce vzdělávání stylových rozhodčích    31.7.2014 
 1/34 

Vzdělávácí komise  
 

Kontakt- FRA NF vzdělávací systém  31.7.2014 
2/34 

Vdělávací komise  
 

 
 
Úkoly z 35.zasedání VV ČJF: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Návrh – úprava cen do soutěží / bod 14 30.6.2014 
1/35 

LPK  
 

Koncepce a proškolení schvalovatelů rozpisů     30.6.2014 
  2/35 

Ing.Metelka  
 

Odpověď – rožšíření komisařů ZZVJ – oblast R   18.6.2014 
  3/35 

JUDr.Říhová  
 

Odpověď – zdravotní dozor na ZZV – oblast L   18.6.2014 
  4/35 

JUDr.Říhová  
 

 
Přílohy: 
  

- Zápis oblasti B – 29.4.2014 
- Zápis oblasti F – 17.4.2014  
- Zápis oblasti G – 9.4.2014  
- Zápis oblasti H – 15.4.2014  
- Zápis oblasti R – 24.4.2014  
- Zápis oblasti L – 28.4.2014  
- Zápis komise vytrvalosti – 2.5.2014  
- Zápis voltižní komise – 04/2014  
- Zápis drezurní komise – 9.5.2014 


