
 1 

  
Zápis ze 41. zasedání VV ČJF - dne 19.11. 2014  

 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Dana Denková, Nella Gottweisová, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, 
Ing. Milan Theimer 
 
Hosté: Ivan Černoch, Ing. Renata Habásková, Ing. Antonín Klauz, Michaela Litovová, Josef 
Malinovský, M. Ohnheiser, Mgr. Jana Perníčková, JUDr. Petr Toman 
 
Omluveni: Ing. J. Kunát, A. Videnková 
 
Skoky: 

1. Manažer SK informoval VV ČJF o tom, že školení stavitelů vedené p. O. Petersenem je 
z finančních důvodů zrušeno a nahrazeno školením stavitelů pod vedením p. K. Halle a to 
v termínu 13.-15.02. 2015. 
VV ČJF reaguje na bod 4. zápisu Sk ze dne 04.11. 2014 ve věci změny termínu a školitele na 
školení stavitelů parkurů z důvodů nedostatku finančních prostředků tak, že ke změně nedošlo 
z důvodu nedostatku finančních prostředků, ale příliš vysokých finančních požadavků p. O. 
Petersena. 

2. Manažer SK informoval VV ČJF o konání schůzky sen. reprezentace, která se bude konat 
25.11. 2014 v Radimovicích. Současně pozval členy VV ČJF. 

3. Manažer SK znovu žádá o vypracování otázek dodaných VV ČJF (16.04. 2014) ohledně 
vymezení statutu SK. VV ČJF sděluje, že vypracované otázky předá manažerovi SK Ing. M. 
Theimer. 

4. SK podala VV ČJF dotaz ohledně začlenění SCM (a to na základě dopisu, odeslaného SK 
25.09. 2014, na který vedoucí SCM nereagovali) do celkové koncepce SK => VV ČJF 
odpovídá tak, že je třeba postupovat dle metodického pokynu a kritérií MŠMT o zařazení do 
SCM. 

5. SK vypracovala a odevzdala VV ČJF návrh STP MČR 2015 (elektronicky dodané dne 04.10. 
2014), návrh nových STP pro OM (elektronicky dodané dne 18.11. 2014). 

6. SK vypracovala a odevzdala návrh na kategorizaci jezdců (je nutné oslovit zástupce fy. ACE 
Design ohledně návaznosti na program Gallop a to nejen v disciplíně skoky). 
VV ČJF vzal na vědomí návrh SK ve věci Návrhu kategorizace jezdců a tento projedná na 
dalším zasedání VV ČJF. 

7. Manažer SK informoval VV ČJF, že SK připravuje návrh nové repre. smlouvy (nyní je ve fázi 
návrhu a jednotlivých konzultací včetně konzultace právní stránky smlouvy s Dr. Tomanem). 

8. Manažer SK navrhuje, aby prostředky na náhradu výdajů za dopravu na WEG p. O. Zvárovi a 
sl. E. de Moussac a této jmenované také ještě za finanční odměnu přiznané za kvalitní 
sportovní reprezentaci, které jsou dosud nevyplaceny z důvodu nenavrácení podepsaných 
smluv nebo vyúčtování dopravy na sekretariát ČJF z jejich strany (a to i po mnohých 
žádostech a urgencích, jak ze strany manažera SK, tak i pí. D. Denkové) byly převedeny na 
účet SK. VV ČJF sděluje, že prostředky měly být čerpány z centrálního rozpočtu. Z tohoto 
důvodu se nebudou tyto nevyčerpané prostředky z centrální části rozpočtu převádět do 
rozpočtu SK. K dni jednání má SK v rozpočtu ještě disponibilní zůstatek 280 tis. Kč. 

9. VV ČJF projednal zápisy SK ze dne 11.10. 2014 a 04.11. 2014. 
 
Pony:  

1. Manažerka komise požádala VV ČJF o schválení změny termínu MČR S+D pony z důvodů 
kolize původního termínu s ME d/J/Y (Wr. Neustadt, AUT) na termín 27.-30.08. 2015 => VV 
ČJF změnu termínu po hlasování schválil (4 Pro/1 Proti - Ing. Pecháček). 

2. Manažerka komise dále sdělila, že komise pony pořádá Galavečer pony ve spolupráci se Stájí 
Kincl a to dne 07.02. 2015 v Rýmařově. 
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3. Komise pony dále sděluje VV ČJF, že se neztotožňuje s rozhodnutím disciplinární komise ve 
věci protestu pí. Krušinové. Manažerka komise současně vznesla dotaz na VV ČJF, zda pony 
jménem Riki 1 může i nadále startovat v kategorii pony. 
 

4. Manažerka komise pony požádala GS o oslovení NF IRL, UK a FRA se žádostí o spolupráci 
v otázce dalšího rozvoje vzdělávání. 

5. VV ČJF projednal zápis komise pony ze dne 15.10. 2014. 
  

Všestrannost: 
1. Komise všestrannosti požádala o zveřejnění seznamu stylových rozhodčích.  
2. Komise všestrannosti požádala o možnost změny asistenta trenéra v SCM.  
3. Komise všestrannosti informovala VV ČJF, že projednala návrhy změn soutěží KMK ve 

všestrannosti. 
4. Komise všestrannosti vypracovala a odevzdala návrh STP MČR 2015. 
5. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti ze 11.11. 2014. 

 
Vytrvalost:  

1. Manažerka komise žádá VV ČJF o možnost zvýšení kategorie MZ závodů pořádaných 
v Cehnicích, a to z CEI1* na CEI2*. GS upozornila manažerku komise, že v rámci toho, že je 
již dávno po termínu uzávěrky kalendáře FEI, je nutné počítat s poplatkem za změnu 
v kalendáři po termínu dle oficiálního ceníku FEI. 

2. Komise vytrvalosti vypracovala a dodala návrh STP MČR 2015, návrh Reprezentačních 
pravidel pro vytrvalost 2015 a návrh Pravidel pro funkcionáře hobby závodů. Manažerka 
komise požádala VV ČJF o projednání dodaných podkladů při tomto zasedání VV ČJF => VV 
ČJF sdělil, že veškeré tyto podklady se budou projednávat, po pečlivém prostudování 
materiálů členy VV ČJF, společně se všemi ostatními podklady jednotlivých disciplín na 
dalším zasedání VV ČJF. 

3. VV ČJF projednal zápis z komise vytrvalosti ze dnů 11.-13.11. 2014. 
   

Reining: 
1. Manažer komise informovala VV ČJF o jmenování nového člena komise a to p. J. Doležáma, 

který se bude věnovat zejména otázce pravidel.  
2. Manažer komise vznesl dotaz, zda má vypracovat koncepci reprezentace pro rok 2015. 
3. Manažer komise vznesl žádost na GS o oslovení FEI s dotazem ohledně kvalifikačního klíče 

pro ME v roce 2015.  
 
Drezura: 

1. Manažerka komise informovala VV ČJF o jmenování pí. Mgr. H. Štěpánové novým členem 
drezurní komise. Výše jmenovaná nahradila pí. J. Zenklovou, která požádala o uvolnění 
z funkce.  

2. Manažerka drezurní komise informovala VV ČJF o splnění podmínek na zvýšení kvalifikace 
pro národního rozhodčího pí. H. Civišovou; dále informovala o začleněné Ing. G. Valeriánové 
do systému vzdělávání FEI.  

3. DK vypracovala a odevzdala návrh STP MČR 2015; dále odevzdala návrh pravidel ČDP pro 
rok 2015 a současně manažerka komise žádá o schválení těchto pravidel ještě na tomto 
zasedání VV ČJF.  

4. DK předložila VV ČJF návrh nové drezurní úlohy „L6“ a žádá o její schválení => VV ČJF 
předložený návrh nové drezurní úlohy „L6“ schvaluje. Nová drez. úloha bude zařazena do 
změn národních úprav pravidel 2015. 

5. Manažerka DK informovala VV ČJF, že Drezurní ples proběhne dne 14.02. 2015 a to 
v Němčicích u Kolína. 

6. VV ČJF projednal zápis z drezurní komise ze 07.11. 2014 
 
Spřežení: 

1. Disciplína se neprojednávala z důvodu nepřítomnosti manažera. 
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Voltiž: 

1. Disciplína se neprojednávala z důvodu nepřítomnosti manažera. 
 
 
 
Ostatní: 
1. VV ČJF schvaluje žádost Ing. J. Holčapka o doporučení ke jmenování národním rozhodčím 

v disciplíně skoky. 
2. VV ČJF schvaluje žádost OV C o jmenování Ing. V. Vovsíkové o jmenování národní rozhodčí 

v disciplíně skoky. 
3. Ing. J. Metelka urguje manažery jednotlivých disciplín o dodání návrhů STP MČR 2015 a návrhů 

úprav národních pravidel. 
4. VV ČJF projednal dotaz Ing. J. Kosaře (oblastní sekretář oblasti F) ve věci vystavení potvrzení 

výkonnosti pro p. V. Žižku. VV ČJF sděluje, že uznání takto prokázané výkonnosti je možné. 
5. VV ČJF projednal a schválil návrh Mgr. Sedláčka na složení komise pro závěrečné zkoušky 

instruktorů a trenérů jezdectví (konané ve dnech 05.-07.12. 2014, Hradišťko u Sadské) a to ve 
složení: Ing. J. Pecháček (předseda komise), Ing. J. Metelka, MUDr. H. Žižková a Ing. L. 
Jandourek.  

6. VV ČJF projednal materiál na Školení a zkoušky stylových rozhodčích ve vzdělávacím projektu 
Styl šampionát 2014; materiál byl schválen na základě hlasování (3 Pro/1 Proti – Ing. J. 
Pecháček/1 Zdržen – pí. D. Denková). 

7. VV ČJF vzal na vědomí  zprávu JUDr. K. Říhové z IGEQ výroční konference, která proběhla 04.-
05.11. 2014, Lamotte Beuvron, Francie. 

8. Dne 05.11. 2014 proběhlo 2. kolo výběrového řízení na pozici účetní České jezdecké federace,  
kdy na základě výsledků byl na výše zmíněnou pozici vybrán p. L. Pexa. 

9. VV ČJF sděluje, že k datu 01.12. 2014 bude oficiálně spuštěn nový web ČJF a to včetně nových 
emailových adres. V souvislosti s touto informací vyjde také tisková zpráva. 

10. VV ČJF projednal odvolání pí. V. Krušinová proti rozhodnutí DiK a pověřil JUDr. K. Říhovou 
zpracováním návrhu Rozhodnutí o odvolání, které bude ještě před odesláním stěžovatelce zasláno 
ke schválení všem členům VV ČJF. 

11. Na konferenci ZO dne 13.12. 2014 je za VV ČJF delegován Ing. Jan Metelka. 
12. Ing. Metelka předložil VV ČJF návrh Klíče počtu kandidátů na Konferenci ČJF. 
13. VV ČJF informuje, že z důvodů nedostatečné spolupráce některých případných příjemců 

finančního příspěvku nejen na dopravu WEG, se možnost vyplacení finančních příspěvků na 
prodlužuje do max. 30.11. 2014, resp. 28.11.2014 (poslední pracovní den v měsíci listopadu 
2014). Po uplynutí této doby nárok na finanční příspěvek propadá bez náhrady. 

14. Ing. M. Theimer požaduje, aby všichni manažeři jednotlivých disciplín odevzdali zhodnocení 
sezony 2014 za svoji disciplínu a to nejpozději v termínu do 30.11. 2014, emailem na adresu 
theimer.milan@seznam.cz. 

15. VV ČJF odsouhlasil žádost o finanční příspěvek na skokové soustředění pro děti a juniory 
zaměřené na styl, kterou podala JUDr. K. Říhová jako zástupce VV ČJF pro vzdělání 

16. Pí D. Denková informovala VV ČJF a manažerku DK, že rozpočet drezurní komise je nyní 
v minusu, ale v závislosti pořádání vzdělávacích akcí i v disciplíně paradrezura, které s v letošním 
roce uskutečnily a byly financovány z rozpočtu drezury, bude tento schodek dorovnán z rozpočtu 
paradrezury ve výši 26 tis. Kč. 

17. Pí D. Denková informovala VV ČJF, že k dnešnímu dni není hotové vyúčtování dopravy na WEG 
2014 za jezdce O. Zváru a E. de Moussac; dále není hotové vyúčtování sbírky Alltech „Češi do 
Normandie“ a to za jezdce E. De Moussac, Kopeckou, Lorenzovou, L. Kloudu, J. Nesvačila ml. a 
R. Nesvačila (poslední 2 jmenování reprezentují NH Kladruby nad Labem) a dále není vyplacena 
odměna E. de Moussac, kterou VV ČJF schválil dne 15.7.2014. Všichni jmenovaní v tomto bodu 
do dnešního dne nedoručily zpět podepsané smlouvy. 

18. Pí D. Denková sděluje VV ČJF, že k datu 19.11. 2014 odevzdali všichni manažeři jednotlivých 
disciplín svoje žádosti na finanční prostředky z příspěvků poskytnutých ČJF ČOV, plynoucích ze 
strany loterijních společností. Jednotlivé návrhy budou zpracovány a dále projednány. Pí. D. 
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Denková bude dále kontaktovat manažeři disciplín skoky a drezura kvůli dalšímu upřesnění. 
Konečné rozhodnutí proběhne na dalším zasedání VV ČJF. 

19. Pí D. Denková informovala VV ČJF o proběhnuvší křížové kontrole členský a licenčních poplatků 
ČJF. Vybrané poplatky byly kontrolovány na stav v systému EFIPRO, na stav v DTB centrála a na 
stav v účetnictví k 30.9.2014. 

20. Pí D. Denková dále informovala o proběhnuvší kontrole předběžného čerpání dotačních  
programů, kromě programu IV. 

21. Pí. D. Denková informovala VV ČJF o dalším průběhu kauzy Šalamounové. Dne 22.10.2014 
proběhlo v této kauze jednání, rozhodnutí soudu nebylo ČJF doposud doručeno. 

22. VV ČJF vzal na vědomí dopis a žádost p. M. Pecky, zástupce Asociace ČSP. VV ČJF rozhodl o 
podpoře ČSP – seriál CZECH JUNIOR CUP  ve stejné míře jako v sezoně 2014. Stejně tak VV 
ČJF rozhodl, že finančně podpoří také ČDP – JUNIOR TROPHY a PONY TROPHY, Šampionát 
ČR v drezuře pro děti, juniory a pony jezdce. 

23. D.Denková informovala o "EU a Sport" organizovanou ČOV, která se konala dne 10.11.2014 
v Praze. Veškeré materiály z konference najdete už teď na webových stránkách: 
http://www.olympic.cz/clanek/1629--prioritou-evropskeho-sportu-je-integrita-meni-se-i-jeho-
financovani . 

24. Ing. M. Theimer (viceprezident pro sport) navrhuje zvýšení požadavků na uchazeče ZZVJ – D 
v praktické části zkoušky, tedy drezurní úloze. Bude  zkonzultováno a projednáno s JUDr. 
Říhovou. 

25. Ing. M. Theimer (viceprezident pro sport) navrhuje, aby jednotlivé obl. Výbory zpracovali svoje 
celkové koncepce své činnosti a to k termínu 31.12. 2014. 

26. VV ČJF, na základě došlých návrhů z jednotlivých oblastí, navrhuje do KRK pí. Krupičkovou, p. 
Holuba, p. Cupáka. 

27. Na dotaz Ing. M. Perníčka ohledně kooperace na kalendáři KMK budou zástupci ČJF p. J. 
Pecháček a L. Spiwoková. 

28. Dopis p. M. Vítka adresovaný prezidentovi ČJF byl projednán Ing. J. Pecháčkem s p. M. Vítkem 
telefonicky. 

29. VV ČJF projednal žádost pí. A. Dohnalové o výjimku z praktické části (skoky) kurzu instruktora 
jezdectví ze zdravotních důvodů. Žádost byla doložena lékařskou zprávou. 

30. JUDr. K. Říhová navrhuje, aby se garant žadatele o ZZVJ při prezentaci v místě konání zkoušek 
prokazoval mimo jiné i platnou licencí ČJF. VV ČJF tento návrh schválil (5 Pro). 

31. JUDr. K. Říhová informovala VV ČJF o navázání spolupráce s NF FRA ve věci vzdělávacího 
systému a převzetí GALLOPS jako pedagogického nástroje soustavného vzdělávání jezdců a 
jejich vedení instruktory jezdectví a trenéry. 

32. Ing. J. Pecháček informoval VV ČJF o poradě předsedů sportovních svazů s vedením ČUS. 
Hlavním tématem schůzky byli ekonomické záležitosti. 

33. VV ČJF projednal zápis ze Středočeské oblasti ze dne 21.10. 2014. K bodu č. 2 – nejde o 
porušování pravidel, protože v D zkoušce je povoleno používat tušírku. K bodu č. 10 – vnitřní 
úprava nijak nepřesahuje platný zákon, naopak jak zákon účetnictví, tak zákon o daních z příjmů, 
vyhláška k zákonu o účetnictví, tak i české účetní standardy vnitřní předpisy jako úpravu chodu, 
účtování a zásad pro účetní jednotky znají. Rada schválila vnitřní směrnice na jednání dne 
22.9.2011 v rámci komplexního celku ekonomických a administrativních návrhů. K bodu č. 13. – 
na sekretariát ani k rukám GS žádný takovýto dokument k dnešnímu dni, tedy 19.11. 2014, 
nedorazil. K bodu č. 15. – GS je o tomto problému již uvědomen a upozornil Středočeskou oblast, 
potažmo sekretáře Středočeské oblasti, že v rámci toho, že problém je zcela v dikci výše zmíněné 
oblasti, je třeba jej, z důvodů závažného porušení pravidel, urychleně řešit. 

34. VV ČJF projednal zápis z oblasti Praha ze dne 09. 10. 2014. 
35. VV ČJF projednal zápis z Jihočeské oblasti, ze dne 09.10. 2014. 
36. VV ČJF projednal zápis Západočeské oblasti ze dne 07.10. 2014. 
37. VV ČJF projednal zápis ze Severočeské oblasti ze dne 21.10. 2014. 
38. VV ČJF projednal zápis z Královéhradecké oblasti ze dne 18.09. 2014. 
39. VV ČJF projednal zápisy z Východočeské oblasti ze dne 08.10. 2014 a 12.11. 2014. K bodu č. 3 

zápisu z 12.11. 2014 – na základě návrhu JUDr. K. Říhové (zástupce VV ČJF pro vzdělávání) a po 
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poradě s oblastním sekretářem VčO, p. J. Kosařem byla zkušební komise ke zkouškám stavitelů 
parkurů jmenována ve složení p. P. Hudeček, p. V. Hruška, p. Z. Goščík. 

40. VV ČJF projednal zápisy z Karlovarské  oblasti ze dne 07.10. 2014 a 04.11. 2014. 
41. VV ČJF projednal zápis z Oblasti Vysočina ze dne 29.10. 2014. 
42. VV ČJF projednal zápis z Jihomoravské oblasti ze dne 01.10. 2014. 
43. VV ČJF projednal zápisy z Zlínské oblasti ze dne 06.10. 2014. 
44. VV ČJF projednal zápis ze schůze klubů Zlínské oblasti ze dne 11.10. 2014. 
45. VV ČJF projednal zápis ze Severomoravské oblasti ze dne 15.09. 2014. 
46. Příští jednání VV ČJF se uskuteční 22.12.2014 
 
 
Úkoly z předchozích zasedání: 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními 
údaji o refreshingu 

30.11.2014 
2/23 

Ing.Metelka  

Souvisí se změnou 
dtb.systému, 2014 

Defin.znění manuálu a grafického manuálu + zápis do ÚPV - logo 30.11.2014 
1/28 

Sekretariát  

Částečně splněno 
Trvá 

Koncepce vzdělávání stylových rozhodčích 31.12.2014 
 1/34 

Vzdělávací komise  
Trvá 

Kontakt- FRA NF vzdělávací systém  30.04. 2015 
2/34 

Vzdělávací komise  

Částečně splněno 
Trvá 

Návrh – úprava cen do soutěží / bod 14 31.12. 2014 
1/35 

Ing. Metelka  
Trvá 

 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Vyúčtování WEG 2014 31.10. 2014 
1/39 

Vedoucí jednotlivých ekip, šéf mise  
Splněno 

Uzavření smluv na MČR pro rok 2015 31.12.2014 
2/39 

D. Denková, Ing. Theimer  
Trvá 

Rozpočet pro rok 2015 31.10.2014 
3/39 

Manažeři jednotlivých disciplín a zástupci oblastí  
Splněno 

Vyúčtování dotací pro talentovanou mládež 15.10. 2014 
4/39 

Zástupci jednotlivých oblastí  
Splněno 

 
Úkoly ze 40.zasedání VV ČJF: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Revize platných pravidel s důrazem na národní úpravy 30.11. 2014 
1/40 

Manažeři disciplín  
Trvá 

2/40 Sestavení Provizorního rozpočtu 22.12.2014 Trvá 
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Dana Denková  

 
 Přílohy: 

- zápis z oblasti A – 09.10. 2014 
- zápis z oblasti B – 21.10. 2014 
- zápis z oblasti D – 07.10. 2014 
- zápis z oblasti E – 21.10. 2014 
- zápis z oblasti F – 08.10. 2014  
- zápis z oblasti F – 12.11. 2014 
- zápis z oblasti G – 01.10. 2014 
- zápis z oblasti H – 15.09. 2014 
- zápis z oblasti V – 29.10. 2014 
- zápis z oblasti K – 07.10. 2014 
- zápis z oblasti K – 04.11. 2014 
- zápis z oblasti L – 06.10. 2014 
- zápis z oblasti R – 18.09. 2014 
- zápis z oblasti C – 09.10. 2014 
- zápis z drezurní komise – 07.11. 2014 
- zápis z komise všestrannosti – 11.11. 2014  
- zápis z komise vytrvalosti – 11.-13.11. 2014  
- zápis z komise pony – 15.10. 2014 
- zápis z komise spřežení – 24.10. 2014 
- zápis z komise spřežení – 07.11. 2014 
- zápis ze skokové komise – 11.10. 2014 
- zápis ze skokové komise – 04.11. 2014 
- zápis ze schůze klubů oblasti L – 11.10. 2014 


