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Zápis  ze  3. zasedání VV ČJF, o.s. dne 17. 8. 2011  
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Dana Denková, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková,  
ing.Vladimír Šretr, ing.Milan Theimer, JUDr.Petr Toman 
Na 3.jednání VV ČJF nebyli pozváni manažeři disciplín. 
Skoky: 

1. VV ČJF schválil návrh manažera na proplacení příspěvku na dopravu z rozpočtu disciplíny pro 
účastníky ME-JY Comporta ve výši: Vojtková – 20.000,-, Stružinská – 20.000,-, De Moussac -    
15.000,- a na ME-sen. Madrid: Luža - 20.000,-, Zelinková – 20.000,-. Bude proplaceno na 
základě faktury a doloženého vyúčtování. Na oba výjezdy se z rozpočtu disciplíny dále hradí 
vstupní poplatky. 

2. VV schválil nominaci na ME-sen. Madrid (J.Luža – Ronaldo, Z.Zelinková – Lukas Ninja) 
3. ing.Pecháček informoval o jednání s případným silným partnerem pro CSIO 2012. Bohužel 

jednání byla uzavřena s tím, že pro rok 2012 se tento rozhodl pořádání CSIO nepodpořit. 
Partner neshledal žádný areál jako vhodný pro pořádání CSIO. Bude nadále probíhat jednání o 
možné spolupráci.  

 
Drezura: 

1. VV ČJF doporučuje drezurní komisi před schválením STP 2012 zvážit možnosti dvojic 
v určitých věkových kategoriích. Z důvodu nedostatku dvojic v některých kategoriích případně 
snížit náročnost kvalifikace a STP nebo takovou kategorii pro MČR nevypisovat. 

2. VV ČJF schválil nominaci jezdců na FEI Dressage Challenge 2011 (Hradištko) 
3. VV ČJF souhlasí s proplacením startovného na ME d,J,Y Broholm, na základě dokladu o 

zaplacení nebo faktury v Kč, ve výši startovného. 
4. VV ČJF vzal na vědomí zápis z drezurní komise 10.7.2011 

 
Všestrannost: 

1. L.Spiwoková informovala o průběhu a výsledcích FEI kurzu v Pardubicích.  
2. VV ČJF schválil nominaci na ME-Y Blair Castle (B.Žáčková – Frey). 
3. VV ČJF vzal na vědomí zápis z komise všestrannosti 21.7.2011 

 
Spřežení: 

1. VV ČJF neschválil výjimku z kvalifikací a STP pro kategorii MČR – P2. MČR se mohou 
účastnit pouze jezdci s řádně splněnou kvalifikaci dle schválených STP. 

2. VV ČJF neschválil výjimku z kvalifikací  a STP pro kategorii MČR – A4. Stejně jako u 
drezury doporučuje komisi pro rok 2012 zvážit úroveň kvalifikací, pakliže není možné obsadit 
dvě z kategorií spřežení na MČR. 

3. VV ČJF schválil nominaci na MS-2 Conty (M.Gössl, R.Nesvačil, J.Nesvačil). 
4. VV ČJF vzal na vědomí zápis z komise spřežení: 3.7.2011 a 8.8.2011 

 
Voltiž: 

1. Ing.Theimer informoval o jednání voltižní komise 15.7.2011, kterého se osobně účastnil. 
2. VV ČJF schválil nominaci na ME Le Mans (viz.zápis komise 15.7.) 
3. VV ČJF projednal zápis z jednání komise 15.7.2011. K bodu 5 – rozpočet na ME Le Mans. 

Není definováno, co znamená „zbytek peněz bude rozdělen…“ – jaká je celková částka 
vyčleněná komisí na ME? VV nesouhlasí s dělením peněz mezi neúspěšné účastníky. 
S úhradou startovného a vstup.poplatků pro koně a jezdce VV ČJF souhlasí. 

 
Vytrvalost: 

1. VV ČJF schválil účast 7 veterinářů a 4 rozhodčích na FEI kurzu v Krakowě. ČJF bude hradit 
ze svého rozpočtu vstupní poplatky. 

2. VV ČJF schválil příspěvek na natočení záznamu z ME Florac pro ČT4 ve výši 15.000,- Kč. 
3. VV ČJF schválil nominaci na ME sen.Florac. Z rozpočtu disciplíny budou hrazeny vstupní 

poplatky jezdů, cestovné a ubytování pro vedoucího ekipy, který bude zároveň plnit úlohu 
veterináře výpravy. 
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Paradrezura: 

1. VV ČJF schválil úhradu vstupních poplatků na ME v paradrezuře (Moorsele) pro 2 jezdce, ve 
výši 650 EUR na jezdce. 

 
Ostatní 

1. Kontrola zápisu VV ČJF – 29.6.2011. 
2. JUDr.Toman upozornil, že v případě podnětů k zahájení disciplinárního řízení stěžovatelé 
často nerespektují posloupnost odvolacích orgánů a své podněty posílají přímo DiK. Po sboru 
rozhodčích je dalším odvolacím orgánem oblastní výbor, kam je třeba podněty směřovat. Více 
informací je na www.cjf.cz 

3. VV ČJF schválil návrh ing.Šretra na zřízení a způsob využití fondu pomoci. Doporučuje na 
jednání Rady. 

4. Využití finančních prostředků ve výši 200.000,- Kč uvolněných z rozpočtu ČJF na podporu 
olympijské přípravy pro skoky a všestrannost je v kompetenci manažerů těchto disciplín. 

5. VV ČJF zhodnotil spolupráci s ČSTV ve vedení účetnictví a zejména vysoké náklady s tímto 
spojené a rozhodl, že od 1.1.2012 zaměstná samostatnou účetní. VŘ na tuto pozici vypíše 
sekretariát ČJF. 

6. Vzhledem k ukončení prac.poměru ing.Šveřepové, přijme sekretariát 1 osobu na 
administrativní pozici. Podmínky budou zveřejněny na webu ČJF. 

7. Členové VV ČJF obdrželi návrh přihlášky do ČJF, který by se měl používat pro vstup do ČJF 
od 1.1.2012. Návrh bude schválen (po případných úpravách) na příštím jednání VV ČJF. 

8. Správa boxů v majetku ČJF – do 30.9.2011 bude zveřejněno výběrové řízení pro správu boxů 
v majetku ČJF a podmínky užívání. 

9. VV ČJF schválil návrh JUDr.Říhové a B.Rejnka na školení komisařů.  
10. JUDr.Říhová předložila návrh na koncepci školení rozhodčích. VV ČJF projedná na příštím 

jednání a po případných připomínkách schválí. 
11. JUDr.Říhová předložila návrh na jmenování hlavních a řadových komisařů ZZVJ. VV ČJF 

projedná na příštím jednání a po případných připomínkách schválí 
12. VV ČJF vzal na vědomí zápisy z oblastí: Praha 14.6.2011, Středočeská oblast 29.6. a 2.8.2011, 

Západočeské oblasti 19.7.2011, Karlovarské oblasti 2.8.2011 a Zlínské oblasti 27.6.2011 
13. K zápisu StČ.oblasti 2.8. – bod.13 bude řešeno s ekonomkou ing.Sukovou, tak aby obl.sekretář 

obdržel kompletní účetní přehled. Bod.14 – jelikož je licence nalepená v průkazu koně a ten je 
majetkem majitele koně, je tak i licence majetkem majitele koně. Pakliže ale oblast trvá na 
souhlasu subjektu s vydáním jakékoliv licence, bude sekretariát ČJF toto respektovat a u každé 
licence koně požadovat souhlas subjektu s jejím vydáním.   

14. K zápisu ZpČ.oblasti 19.7. – návrh na tvorbu jednotného formuláře na rozpisy, tak jako to 
existuje u FEI pro mezinárodní závody. Předáno ke zpracování ing.Metelkovi. Návrh na 
hromadné přihlášky do ČJF- neschváleno.   

15. VV ČJF schválil žádost KV oblasti o konání kurzu v Mariánských Lázních (více na 
www.cjf.cz ve vzdělávání) 

16. ing.Pejčoch odevzdal překlad směrnice je stavbě tratí ve všestrannosti. Materiál bude předán 
ing.Metelkovi a po případných úpravách zveřejněn.  

17. VV ČJF projednal návrh Severomoravské oblasti na jmenování M.Novákové komisařem 
ZZVJ. M.Nováková bude jmenována v souladu s novými pravidly, která budou definitivně 
stanovena do 30.9.2011.  

18. VV ČJF neudělil výjimku ze ZZVJ Veronice Otevřelové. Dle platných podmínek se již licence 
automaticky neuděluje absolventům zemědělského učiliště a tento musí složit řádně ZZVJ. 

19. VV ČJF projednal žádost Miroslava Fassati. Žádost nebyla doporučena oblastí. ZZVJ mohou 
být vzhledem k věku žadatele složené pouze z teoretické části, pakliže bude pro toto udělena 
výjimka. Dále je pak možné pokračovat ve vzdělávání dle schválené metodiky. VV ČJF 
doporučuje řešit žádost přes oblast bez jejíhož doporučení nemůže ani VV ČJF rozhodovat o 
jakékoliv výjimce. 

20. VV ČJF schválil výjimku pro Evu Marečkovou. Praktická část ZZVJ může být složena do 
konce roku 2011. 

21. VV ČJF jmenoval ing.Olgu Kubátovou národní rozhodčí pro skoky na doporučení OV. 
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22. VV ČJF jmenoval Davida Hrnčíře národním rozhodčím pro skoky na doporučení OV. 
23. VV ČJF vzal na vědomí žádosti ze Středočeské a Zlínské oblasti o zařazení nových dětí do 

SCM. Bylo předáno příslušným vedoucím trenérům. 
24. VV ČJF schválil změnu rozhodčích na MČR v paradrezuře. 
25. VV ČJF vzal na vědomí zápis z revize účetnictví sekretariátu ČJF. Nápravu nalezených 

nedostatků zjedná GS. 
26. D.Denková urguje členy VV ČJF o odpovědi na otázky vzešlé z revizní zprávy 27.5.2011.  
27. VV ČJF schválil udělení čestného odznaku pro pana Jana Emmera. 
28. VV ČJF schválil následující rozpisy: MČR – V Albertovec (schváleno 7.7.), MČR-C P,d,Y 

Loštice (schváleno 14.7.), MČR-A Bolehošť (schváleno 27.7.) MČR Paradrezura (schváleno 
11.8.), MČR Paravoltiž (schváleno 17.8.) 

29. VV ČJF projednal žádost JS Equitana Martinice o pořádání ME d,J,Y 2013 a doporučuje ke 
schválení Radě. 

30. VV ČJF schválil znění smluv na technické zabezpečení MZ a MČR 2012. 
31. VV ČJF schválil výjezd ing.Pecháčka a Dr.Kolářové na generální zasedání FEI (listopad 2011) 
32. ing.Šretr odstoupil ze své funkce viceprezidenta ČJF pro ekonomiku i jako člen OV 

Severočeské oblasti s okamžitou platností, z pracovních, zdravotních a osobních důvodů. 
33. VV ČJF jmenoval V.Drbala manažerem skokové komise. 
34. VV ČJF jmenoval Dr.Žižkovou manažerkou drezurní komise. 
35. VV ČJF jmenoval ing.Klauze manažerem komise všestrannosti. 
36. VV ČJF jmenoval ing.Kunáta manažerem komise spřežení. 
37. VV ČJF jmenoval ing.Hořickou manažerkou voltižní komise. 
38. VV ČJF jmenoval A.Terbera manažerem komise vytrvalosti. 
39. VV ČJF jmenoval I.Černocha manažerem komise reiningu. 
40. VV ČJF jmenoval Mgr.Perníčkovou manažerkou pony komise. 
41. Dochází ke změně v žádostech o dotace – titul III a IV pro TJ a SK – podrobnosti na 

www.cjf.cz  
42. Žádáme oblasti, aby do 30.9.2011 dodaly předběžný rozpočet na rok 2012.   
43. Příští jednání VV ČJF proběhne ve středu 21.9.2011. 
44. Jednání Rady ČJF proběhne ve čtvrtek 22.9.2011. 

 
45. VV ČJF upozorňuje na nutnost přítomnosti komisaře nebo odpovědné osoby na 

opracovišti na všech národních závodech ve všech disciplínách. Tato osoba také musí být 
jmenovaná v rozpise závodů. 

 
 
Úkoly z předchozích zasedání: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“ 22. 9. 2010 
5/50 

Ing.Theimer, manažer skoky  31. 10. 2011  

Částečně splněno, 
vráceno 
k dopracování 

Zajistit překlad Směrnice pro stavbu trati ve všestrannosti 10.11.2010 
3/77 

GS, Ing. Michael Pejčoch 17.8.2011 

Splněno 
Vypouští se 

Zpracovat koncept online systému přihlašování na závody   20.4.2011 
 1/85 

GS + About Net   30.9.2011 

Částečně splněno 
Jednání trvá 

Jednání s operátorem O2 o změně tarifů   31.5.2011 
 2/86 

GS   21.9.2011 

Částečně splněno 
Trvá  

Zpracovat podmínky pro jmenování komisařem a hl.komisařem 
ZZVJ a nové testy na ZZVJ 

30.9.2011 
2/1 

JUDr.Říhová    

Splněno  
Vypouští se 
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Zpracovat podmínky pro školitele kurzů pro rozhodčí    30.9.2011 
  3/1 

JUDr.Říhová  

Splněno  
Vypouští se 

Zpracovat návrh na vznik komise rozhodčích 31.8.2011 
  4/1 

Ing.Metelka  
 

Zpracovat koncepci omezení výše startovného v nízkých soutěžích    31.8.2011 
5/1 

Ing.Metelka  
 

Organizace školení pro komisaře    31.8.2011 
  1/2 

JUDr.Říhová ve spolupráci s ing.Šalkem a B.Rejnkem  
 

Organizace školení pro členy OV zodpovědné za schvalování 
rozpisu 

  30.9.2011 
2/2 

JUDr.Říhová ve spolupráci s ing.Metelkou  
 

Zpracovat formulář přihlášky – členství v ČJF   31.8.2011 
  3/2 

Ing.Metelka  
 

 
 
Úkoly ze 3. zasedání: 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Zpracovat návrh sportovních komisí  15.9.2011 
  1/2 

Manažeři disciplín  
 

Zpracovat návrh STP 2012 30.11.2011 
2/2 

Manažeři disciplín   
 

Zpracovat návrh provizorního rozpočtu 2012   30.11.2011 
  3/2 

GS + ekonom ČJF  
 

Aktualizovat vnitřní směrnice ČJF   21.9.2011 
  4/2 

GS   
 

Podmínky VŘ pro správu boxů a jejich užívání   21.9.2011 
  5/2 

Ing.Theimer  
 

 
 
 
Přílohy:  

- Zápis z komise všestrannosti 21.7.2011 
- Zápisy z komise spřežení 3.7.2011 a 8.8.2011 
- Zápis z voltižní komise 15.7.2011 
- Zápis z drezurní komise 10.7.2011 
- Zápis oblasti Praha – 14.6.2011 
- Zápisy Středočeské oblasti – 29.6.2011 a 2.8.2011 
- Zápis Západočeské oblasti -19.7.2011 
- Zápis Karlovarské oblasti – 2.8.2011 
- Zápis Zlínské oblasti – 27.6.2011 
- Termíny SCM na II.pololetí 2011  
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