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Zápis z 31. zasedání VV ČJF - dne 16. 1. 2014  

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

  
Skoky: 

1. Manažer informoval o jednání komise 13.1.2014. Zápis bude projednán na příští schůzi VV 
ČJF. 

2. STP2014 – v komisi proběhla diskuze o smíšených družstvech dětí a juniorů.   
3. Komise zpracuje dokument o povinnostech vedoucího ekipy a veterinářů. Komise schválila, že 

vedoucí ekipy a veterináři budou odměňováni ve výši 100 €/osoba/den. 
4. Žádost J.Hudečka o účast na kurzu FEI Level 2 – komise nedoporučuje. Stavitel FEI na úrovni 

2 je oprávněn stavět závody až do úrovně CSI/CSIO2*. Praxe J.Hudečka na národních 
závodech v ČR je z valné většiny formou asistencí staviteli, což neodpovídá praxi stavitele 
mezinárodních závodů CSI/CSIO2*. 

5. D.Denková vznesla dotaz k STP – proč jsou STP a kvalifikace pro YR obtížnější než pro 
kategorii ženy. Dále proč děti budou mít lehčí obtížnost v mistrovské soutěži družstvech pro 
děti a juniory než v jednotlivcích v kategorii děti. Manažer odpověděl, že pro rok 2014 
zachovali tradiční STP, ale  na rok 2015 zvažují udělat kategorii jednotlivci, protože běžně  
v poháru nebo na šampionátu mladých koní, ME atd. také jezdí ženy a muži dohromady. Děti 
– mají těžší družstva protože v loni byl s handicapem problém, tedy SK ponechá odpovědnost 
na vysílajících oblastech, že dítě startující v družstvu s juniory má odpovídající výkonnost.  

6. D.Denková vznesla dotaz, jak se dál pokračuje SK v řešení stížnosti na finále Kolowrat junior 
Cup, na která byla doručena manažerovi skokové komise viz bod 2. zápisu oddíl skoky 
z jednání VV ČJF ze dne 2.10.2013. Komise vypracovává v současné době návrh na podání 
disciplinárního řízení.  

7. VV ČJF schválil účast M.Šveňkové na kurzu FEI stewardů – POR. Budou uhrazeny vstupní 
poplatky. 

8. Nominace koní na vyhlášení Koně na Žofíně – dotaz Dr.Tomana, jaké jsou podmínky. 
Vysvětlení Petr Švec a ing.Pecháček. Systém nominace a konkrétní jména neurčuje ČJF. VV 
ČJF je ale toho názoru, že nominaci i respondenty ankety by měly určovat komise ČJF 
v součinnosti minimálně s prezidentem ČJF a viceprezidentem pro sport.  

9. Ing.Metelka informoval o národních úpravách pravidel. 
10. Do 1.2.2014 je třeba vybrat ze seznamu osmi závodů CSIO3 s Furusiyya NC – divize 2, kam 

bude vysláno družstvo a v příslušném formuláři oznámit na FEI.  
11. Metodický pokyn ke stavbě parkuru – ing.Pecháček dotaz na manažera, zda ho v komisi 

projednali a rozhodli, zda a jakou formou se vydá. Věc musí být projednána ve skokové 
komisi v nejbližším možném termínu.  

 
 
Všestrannost: 

1. D.Diringerová informovala o školení pro stavitele parkuru ve všestrannosti. 15.2. Kolesa  
školitel Szymon Tarant (POL). VV ČJF schválil žádost komise, aby bylo školení všem 
stavitelům uznané jako povinné doškolení. 

2. Drezurní soustředění s CH.Clingspor – senioři do 2hvězd. Jedná se o sérii soustředění, která 
bude končit v dubnu. CH.Clingspor povede i školení rozhodčích o nových drezurních úlohách.  
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3. Komise zpracuje technický pokyn, co je třeba pro pořádání všestrannosti, protože roste zájem 
pořadatelů vypisovat závody ve všestrannosti. 

4. VV ČJF schválil žádost o jmenování Pavlíny Sůrové národním stavitelem tratí.  
5. Info o šampionátu 7letých koní. Komise pro rok 2014 vypisuje seriál závodů pro 7 leté koně. 

Podrobnosti budou zveřejněny na webu všestrannosti. 
6. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti – 19.12.2013. 

 
Drezura: 

1. Manažerka informovala o jednání komise 9.1.2014. VV ČJF projednal zápis. 
2. Manažerka předložila Zásady nominace jezdců na zahraniční výjezdy a rozdělování prostředků 

na rok 2014. Schváleno VV ČJF.   
3. ČDP 2014 – pravidla – komise měla připomínky, které prozatím nebyly zapracovány 

pořadatelem ČDP. Manažerka přednesla důvody. Pravidla nebyla schválena – bohužel pravidla 
neschválená byla zveřejněna v časopise Jezdectví. MČR nebude zařazeno do závodů ČDP, 
tedy informace zveřejněné v Jezdectví nejsou pravdivé.  

4. Během MČR v Brně proběhne školení rozhodčích s W.Markowskim (POL). 
 

Pony: 
1. Pozvánka na galavečer pony 8.2.  
2. Komise odevzdala rozpis Stylšampionátu pony a Benjamin Cup. Nově také ve všestrannosti.  

Manažerka se ptá proč nemůže být vyhlašovatelem pony komise. Pony komise není subjekt – 
právnická osoba.  

3. Soustředění – skoky Trojanovice, které se nekonalo na podzim 2013 proběhne 21.-23.2. 2014 
(pod vedením Jiřího Zwingera).  

4. Manažerka žádá o úpravu termínu MČR v kalendáři 14.-17.8.2014.  
5. Někteří pořadatelé nezasílají v pořádku data ke zpracování výsledků a takové výsledky pak 

nejsou na webu ČJF a nemohou být započteny do žebříčku. Manažerka vznesla dotaz, zda je 
možné pořadatele postihnout. Dle Všeob.pravidel příloha SV6. 

6. Dotaz k zadávání výsledků ze zahraničí. Nově bude pro rok 2014 stanoveno, že komise si 
může do žebříčku započítat dle vlastního uvážení, tzn.doložené výsledkovou listinou nikoliv 
pouze ty zadané na webu ČJF. GS upřesnila, že výsledky ze zahraničí se zadávají pro potřebu 
Přehledu o sportovních koních. Zadávají se ručně (s tím, že většinu jich musí pracovník 
sekretariátu vyhledat, vypsat české dvojice, dohledat a doplnit české licence koně i jezdce a 
ručně dopsat do databáze výsledků, protože neexistuje software spojující všechny země nebo 
pořadatele na světě), což při množství výjezdů a českých jezdců závodících v zahraničí je 
velmi zdlouhavé a je proto značně nepraktické, aby žebříček určité disciplíny byl na tomto 
závislý, když hlavní a prioritní důvod proč se výsledky zadávají je ročenka. 

7. Soutěž při menším počtu jezdců než stanovují pravidla. Nebudou se data exportovat vůbec na 
ČJF, protože soutěž se počítá jen pro zápočet kvalifikačního výsledku. Tuto možnost Gallop 
nabízí, případně je možné dojednat programovou změnu, že program automaticky nebude 
odesílat výsledky ze soutěže, která nesplňuje počet startujících.  

8. VV ČJF projednal zápis z komise pony – 28.12.2013. 
 
Vytrvalost: 

1. Manažerka potvrdila svojí účast na TK k WEG 2014. 
2. Komise schválila podmínky pro reprezentační výjezdy – def.znění bude předloženo na příští 

zasedání VV ČJF. Proběhne soustředění reprezentace.  
3. Manažerka informovala o přípravách na MEJY 2014 (ITA). 
4. M.Kyselý (subjekt Stáj Kyselý) – žádá o dodatečné zapsání závodů CEI1*,2*, CEIJY1*,2* 

Třeština (19.7.2014) do kalendáře FEI. Komise doporučuje. Schváleno VV ČJF. 
5. Dr.Kalová – se zúčastní za ČJF konference FEI zaměřenou na vytrvalost (Lausanne 9.2.2014) 

– proplatí ČJF z centrálního rozpočtu. 
6. Kurz FEI pro veterináře – celkem 6 lidí (Dr.Jahn, Dr.Patschová, Dr.Bezděková, 

Dr.Najmanová, Dr.Dvořák, Dr.Tůmová) – Krakow 2.-3.2.2014. Vstupní poplatek uhradí ČJF.  
7. Na jaře plánuje komise uspořádat školení jezdců od začátečníků k pokročilým.  
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8. Březen 2014 školení rozhodčích – bude se týkat zejména změn v pravidlech – Kristýna 
Mi řátská.   

9. VV ČJF projednal zápis z komise vytrvalosti – 15.12.2013. 
 
Spřežení:  

1. Na tiskovou konferenci WEG – Altech pojedou zástupci NH Kladruby. Manažer se omlouvá.  
2. Vozatajská konference (AUT Ebreichsdorf). Je možné vyslat ing.Kunáta a J.Trojance. Na 

náklady ČJF – centrála.  
3. Galavečer spřežení a všestrannosti – Humpolec 22.2.2014. Pozvánka pro všechny.  
 

Voltiž: 
1. Manažerka omluvena. 

 
Reining: 

1. Manažer dodá kvalifikace na MČR, které nejsou obsaženy v STP do 24.1.2014. 
2. WEG – komise FEI reiningu jedná o změnách, je nedostatek jezdců na WEG, je tedy možné, 

že bude udělena výjimka pro jezdce kategorie 1*.   
3. Smlouva ČJF s Ranch Happy Hour  - pořádání MČR – úkol ing.Theimer.  

 
 
Všechny disciplíny:  
 

- WEG 2014 – tisková konference Alltech 23.1.2014. Sbírka na podporu jezdců, kteří se 
připravují na WEG. Formou prodeje reklamních předmětů. ČJF převzala nad tímto 
projektem záštitu a bude se podílet na prezentaci. Samotná účast jezdců na WEG bude 
financována ze zdrojů ČJF – rozpočet D.Denková a GS.   

- Info 16.1.2014 odvysílala ČT první díl jezdeckého magazínu.  
- Ing.Metelka oslovil manažery, aby zaslali na ACE Design nové nebo upravené úlohy 

2014, aby mohly být naprogramovány do výsledkového programu. 
- Disciplíny můžou čerpat rozpočet 2014, s ohledem na to, že zatím nejsou známy výše 

dotací MŠMT. D. Denková žádá, aby manažeři předjednali čerpání každé částky nad 
20 000 Kč do doby schválení definitivního rozpočtu na rok 2014 a to písemně na email: 
dana.denkova@marienservis.cz. V krátkém emailu uvádějte vždy výši a důvod čerpání. 

- VV ČJF schválil STP a kvalifikace 2014 
 
 

Ostatní: 
1. VV projednal zápis z 9.12.2013. 
2. VV ČJF schválil termín konference oblasti R – 15.2.2014 – Jednací řád byl zaslán ke schválení 

Radě ČJF. Za VV se zúčastní ing.Theimer a JUDr.Toman. Dočasným oblastním sekretářem je 
paní Svatava Juhászová – kontakt zařazen v kontaktech na webu ČJF. 

3. VV ČJF schválil směrnici – cestovné a stravné v roce 2014. 
4. Nový obč.zákoník – jako občanské sdružení jsme povinni do tří let udělat úpravy Stanov a 

přechod na spolek. Dr.Toman zahájí ve spolupráci s D.Denkovou práci na změnách.  
5. Metodický pokyn 1/2014 – osoby, které můžou školit a doškolovat rozhodčí – VV 

připomínkoval a následně schválil tento metodický pokyn. 
6. Metodický pokyn 2/2014 – osoby, které mohou školit a doškolovat stavitele parkurů a tratí – 

VV připomínkoval a následně schválil tento metodický pokyn. 
7. VV ČJF schválil seznam hl.komisařů a komisařů ZZVJ pro rok 2014 – metodický pokyn 

3/2014. 
8. VV ČJF schválil žádost Jezdecké školy M.Lázně - schválena výjimka pro zkoušky cvičitelů a 

trenérů 15.2.2014 – nižší počet frekventantů u tren.zkoušek. Schválena komise: ing.Pecháček, 
ing.Metelka, V.Čmolík, ing.Šíma. 

9. VV ČJF schválil aktualizovaný seznam rozhodčích oprávněných rozhodovat stylové soutěže. 
10. VV ČJF projednal otevřený dopis ing.Szádovské – za VV odpoví Dr.Říhová.  
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11. SCHČT žádá výjimku – aby R.Drahota mohl působit jako komisař pro KMK, přičemž se 
účastní kurzu rozhodčích, ale licenci rozhodčího prozatím nemá. SCHČT má nedostatek 
komisařů. Schváleno VV ČJF. 

12. dne 15.1.2014 proběhla schůzka ČJF a SCHČT (M.Perníček, ing.Nováková, ing.Pecháček, 
L.Spiwoková) týkající se KMK 2014. Zásady KMK jsou upravovány a budou zveřejněny na 
webu do 31.1.2014. 

13. MŠMT trvá na terminologii instruktor pro všechny sporty, ČJF tedy přizpůsobí terminologii.  
14. VV ČJF schválil komplexní dokument Vzdělávání platný a účinný od 1.1.2014.  
15. VV ČJF udělil čestný odznak M.Perníčkovi – na základě žádosti z oblasti B. 
16. VV ČJF projednal zápis oblasti A. 25.11. Ze zápisu  jednání OV oblasti Praha dne 25.11.2013 

vyplývá, že na jednání za OV byli přítomni pouze dva členové OV – J. Sedláček a Z. Beneš. 
VV ČJF upozorňuje, jednání OV oblasti Praha dne 25.11.2013 nebylo usnášení schopné. V 
souladu se Stanovami ČJF dle článku 17.5.1. oblastní výbor je schopný se usnášet, je-li 
přítomna nadpoloviční většina jeho členů. V zápise ze dne 25.11.2013 je napsána informace 
z Rady – bod 2) hlavním bodem Rady bylo zvýšení poplatků  a že nebylo zvýšení většinově 
schváleno, když se jednalo na Radě až 3.12.2013!!! Bod 4) každá dotace, jejímž příjemcem je 
ČJF, je sledována stejně bez ohledu na výši, účel atd.  

17. VV ČJF projednal zápis oblasti B  - 17.12.2013 
18. VV ČJF projednal zápis oblasti F – 25.11.2013 a 18.12.2013 
19. VV ČJF projednal žádost V.Drbala o opravu zápisu VV ze dne 9.12.2013 bod 2) Ostatní – 

Stylšampionát. Po prostudování textu zmíněného zápisu je zřejmé, že zápis neobsahuje žádné 
znaky poškozující osobu V.Drbala, rovněž nenaplňuje znaky pomluvy ani nezasahuje do 
žádného osobního práva pisatele. „Zajištění finančního krytí“ je pojmem značně širokým, 
který může znamenat financování z rozpočtu skokové komise, sponzoringem či z jiných zdrojů 
ČJF spojených se vzděláváním. V tomto bodu je formulace v zápise z 9.12.2013 nepřesná. 
Telefonicky projednáno a vyjasněno mezi V.Drbalem a ing.Pecháčkem.  

20. VV ČJF projednal dopis p.Sehnalové – týkal se široké problematiky – zadávání licencí do 
databáze, stylových soutěží, zveřejnění seznamů platících členů ČJF atd. Odpoví D.Denková 
ve spolupráci s ing.Metelkou (ten oslovil manažery komisí, kterých se dotaz týká, aby se také 
s p.Sehnalovou spojili a otázky konzultovali). 

21. Oblast V-  pozvání na galavečer 25.1.2014. Účast ing.Pecháček 
22. GA Lausanne 29.4.2014, Sport forum FEI 28.-30.4.2014 – účast ing.Pecháček, L.Spiwoková  
23. Veterinární podmínky Státní veterinární správy pro přesun koní 2014 – doplněno o číslo řádu 

na ochranu zvířat ČJF a zveřejněno na webu ČJF.  
24. Firma Horizont Silidur – výrobce betonových žlabů, sloupků a dlažby. Zájem o spolupráci 

formou provize z prodeje. ČJF nemůže spamovat kluby reklamními materiály. Možnou 
formou spolupráce je banner na webu ČJF, jako u ostatních firem. 

25. Dne 13.1.2014 byl doručen Rozsudek Nejvyššího soudu ve věci stížnosti ministryně 
spravedlnosti ve prospěch odviněné H.Š. proti pravomocnému rozsudku ze dne 24.7.2013. 
Nejvyšší soud napadený pravomocný Rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 24.7.2013 
zrušil a přikázal okresnímu soudu aby věc potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. 
(připomenutí důvodu stížnosti ministryně: složení senátu, který rozhodoval v trestní věci pod 
vedením předsedkyně senátu Okresního soudu v Ostravě nebylo v souladu s pravidly 
soudnictví. Přísedící v uvedeném senátu měla v den jednání soudu propadlý mandát a neměla 
být členem senátu). 

26. WEG 2014 Normandie TV práva – GS komunikuje s firmou Eurovision – nabídli práva na 
živý přenos za 15.000 EUR, což je pro ČJF nepřijatelné (drahé a ČT živě WEG neodvysílá). 
Nabídka ze strany ČJF tedy bude nákup práv na hotové pořady-záznamy ze všech disciplín. 
Maximální částka z rozpočtu ČJF je 4000 EUR.  

27. ing.Theimer 24.1.2014 SCM do Frenštátu schválená cesta - kontrola.   
28. Rozpis na Jezdecký festival Lysá n.L.2014: připomínky členů VV ČJF – po úpravách bude 

zasláno ke schválení ing.Metelkovi (ve spolupráci s oblastí A). 
29. Další jednání VV ČJF se uskuteční ve čtvrtek 13.2.2014. 
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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  
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 
Splněno 

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 13.2.2014 

Částečně splněno 
Trvá 

Smlouva – MČR reining 2015 - 2018 16.1.2014 
1/30 

Ing.Theimer 13.2.2014 
Trvá 

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

GS     13.2.2014   
Trvá 

Koncepce Stylšampionátu 2014 16.1.2014 
3/30 

Mgr.Perníčková, Petr Švec 13.2.2014  

Pony splněno 
Skoky trvá 

Ucelený dokument STP 2014    31.12.2013 
  4/30 

Sekretariát ČJF  
Splněno  

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 

 
 
Úkoly z 31.zasedání VV ČJF: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

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

GS + D.Denková  
 

Otevřený dopis – odpověď     31.1.2014  
  2/31 

Dr.Říhová  
 

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

GS  
 

Dopis – dotazy J.Sehnalová    31.1.2014  
  4/31 

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

Manažeři  
 

 
 
Přílohy:  

- Dokument Vzdělávání v ČJF – kompletní verze 2014  
- STP a kvalifikace 2014 
- Metodický pokyn 1/2014 – školitelé rozhodčích 
- Metodický pokyn 2/2014 – školitelé stavitelů parkurů a tratí 
- Metodický pokyn 3/2014 – hl.komisaři a komisaři ZZVJ 
- Seznam rozhodčích pro styl.soutěže 
- Směrnice cestovné a stravné 2014  
- Podmínky SVS pro přesun koní 2014  
- Podmínky nominace a financování  - zahraniční výjezdy 2014 – drezura 
- Zápis z oblasti A – 25.11.2013  
- Zápis oblast B – 17.12.2013  
- Zápisy oblast F – 18.12.2013 a 13.11.2013 
- Zápis komise všestrannosti – 19.12.2013   
- Zápis pony komise – 28.12.2013  
- Zápis drezurní komise – 9.1.2014  
- Zápis komise vytrvalosti – 15.12.2013  


