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Zápis  z  13. zasedání VV ČJF - dne 20. 6. 2012  

 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Ivan Černoch, Dana Denková, Václav Drbal, ing.Nora Hořická, ing.Jiří Kunát, ing.Jan Metelka, 
ing. Jaroslav Pecháček, Mgr.Jana Perníčková, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, Antonín 
Terber, ing.Milan Theimer, MUDr.Helena Žižková 
 
Hosté: Gabriela Křístková, JUDr.Petr Toman 
 
Omluveni: ing.Antonín Klauz     
 
Skoky: 

1. Manažer informoval o CSIO Hagen, kam nakonec  odjela pouze B.Tomanová a M.Štorkán. 
Dále informoval o plánovaném výjezdu na CSIOJY Budapest. Byla odeslána nom.přihláška na 
CSIO Bratislava. 

2. Skoková komise se sešla 18.6. Zápis v době konání VV nebyl k dispozici. 
3. Komise předběžně určila nominaci na ME-d,J,Y Ebreichsdorf. Vedoucím ekipy bude Martin 

Ohnheiser. 
4. Obecně komise stanovila, že proplacení startovného na ofic.výjezdech z rozpočtu disciplíny se 

týká koní, kteří startovali v GP nebo PN. 
5. Komise navrhuje, zda by bylo možné z rozpočtu ČJF/disciplíny platit náhrady vedoucímu 

ekipy spojené s výjezdy, např.diety, ubytování apod. VV ČJF: náhrady vedoucím ekipy je 
možné platit z rozpočtu disciplíny. 

6. VV ČJF jmenoval národním stavitelem Petra Maška. 
7. Dr.Říhová předala návrh na technické podmínky stavby parkuru pro rok 2013, materiál se 

zatím neprojednával. L.Spiwoková upozorňuje, že pokud se úrovně rozšíří o ZZ a další jiné 
úrovně, než jsou stanoveny nyní, je třeba zahájit neprodleně jednání s firmou ACE Design o 
možnostech přeprogramování software, který s tím souvisí. 

8. Pořadatel MČR J,d Ptýrov požádal o doplnění sboru rozhodčích o Martinu Jánošíkovou nad 
rámec schváleného sboru rozhodčích z důvodu plnění praxe. VV ČJF souhlasí. 

 
Drezura: 

1. Manažerka informovala o jednání drezurní komise 4.6.2012. VV ČJF projednal zápis. 
2. Manažerka informovala o kvalifikacích na MS-YH ve Verdenu. 
3. Příspěvek z rozpočtu komise na startovné starších juniorů na MČR-J v rámci CDIJ činí 4500,- 

Kč. 
4. Na MČR-D ve Staré Roli došlo k výměně stewarda. Místo B.Rejnka byla jmenována 

E.Šimáčková. 
5. Na ME – J (Bern 8.-15.7.) se kvalifikovaly 3 jezdkyně K.Kotyzová, B.Marešová, 

B.Dvorníková. Dvě z nich budou mít na CDI-J v Brně 2 koně a podle výsledků a formy se 
rozhodnou pro definitivní přihlášku. Vedoucím ekipy byla jmenovaná MUDr.Žižková. 
Z rozpočtu komise bude hrazeno startovné a MCP poplatky pro všechny dvojice., ubytování a 
doprava vedoucího ekipy. 

6. Komise žádá, zda by mohly být změněny podmínky pro vzdělávání, tak aby národní rozhodčí 
měli povinnost účastnit se školení - refreshingu 1 x za dva roky, nikoliv za čtyři roky, jak to 
vyžadují stávající podmínky. Dr.Říhová změnu podpořila.  

7. VV ČJF jmenoval ing.Vladimíra Šretra specializovaným rozhodčím pro drezuru. 
8. VV ČJF jmenoval MgA.Ivanu Zichovou národní rozhodčí pro drezuru. 
9. ing.Milan Šlambor odstoupil na vlastní žádost z časových důvodů z komise. 
10. Manažerka podala VV ČJF žádost o odstoupení z funkce manažera drezurní komise ze 

zdravotních důvodů. 
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Všestrannost: 
1. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti 11.6.2012 
2. Ch.Boess, školitel stylových soutěží bude lektorem nově připravovaného semináře pro stylové 

rozhodčí ve všestrannosti (Humpolec, 18.-19.8.). Další organizace Dr.Říhová ve spolupráci 
s ing.Klauzem. 

3. D.Moudré budou proplaceny vstupní poplatky za CIC Strzegom. 
 
Spřežení:  

1. Manažer předal D.Denkové předběžný rozpočet na doplnění vozatajského parkuru. Výdaje cca 
18.120,- Kč. 

2. Manažer informoval o tom, že reprezentační trenér H.P.Reuschlin byl jmenován FEI do sboru 
rozhodčích na MS-A4 Riesenbeck, tedy nebude nadále oficiálním trenérem české 
reprezentace. 

3. VV ČJF schválil proplacení vstupního poplatku pro J.Pavla na FEI školení v Ermelu 
(11/2012). 

4. Stopky / časomíra na maraton v hodnotě cca 3000,- Kč bude zakoupena z rozpočtu disciplíny. 
5. Cestovné pro obsluhu časomíry na závodech bude hrazeno z prostředků komise spřežení.  

 
Voltiž: 

1. Manažerka informovala o jednání komise 10.6.2012. VV ČJF projednal zápis. 
2. Komise provedla nominaci na ME – J v Pezinku a ME – sen. v Le Mans – dle zápisu z komise. 
3. Národní dresy pro reprezentaci jsou už skoro hotové, hrazeny budou z rozpočtu disciplíny. 
4. Ve dnech 22.-24.6. proběhne soustředění reprezentace. 
5. Manažerka přednesla stížnost komise na ACE Design. I v červnu stále nejsou dotažené změny 

v pravidlech a program se na závodech začátkem června ukázal jako nefunkční. Komise žádá 
urychlené dotažení přeprogramování a dodělání všech chybějících výsledků. 

 
Vytrvalost: 

1. Manažer informoval o přípravách na ME –J,Y a MS – sen. 2012. 
2. Komise kooptovala nového člena Pavla Kopeckého. Schváleno VV ČJF. 
3. Manažer žádá o výjimku z všeobecných pravidel, aby bylo umožněno i koním s nejvyšší 

výkonností z tréninkových a rehabilitačních důvodů závodit na nižších úrovních. Předáno 
ing.Metelkovi. 

4. Manažer informoval o průběhu a výsledcích MČR-J a CEI Mikulov (16.-17.6.)  
5. Pořadateli JS Likoli bylo oficiálně přiděleno pořadatelství ME 2013 v Mostě. 

 
Pony: 

1. Manažerka informovala o jednání komise 10.6.2012. VV ČJF projednal zápis. 
2. Manažerka informovala o nominaci na ME-P Fontainebleau. Uzávěrka nom.přihlášek byla 

před konáním VV ČJF. Vedoucí ekipy bude M.Kamírová. Nominace schválena VV ČJF. 
3. Z rozpočtu disciplíny budou proplaceny vstupní poplatky těmto jezdcům: B.Kamírová – Stadl 

Paura, V.Theimerová – Strzegom, M.Dvořáková – Wr.Neustad-Milak. 
4. Manažerka informovala o Styl šampionátu – účastní se ho cca150 dvojic. Závěr projektu se 

připravuje na podzim ve Svinčicích, kde proběhnou zkoušky stylových rozhodčích. 
5. Manažerka schválila rozpis na MČR-pony Zduchovice 2012. 
6. Komise rozhodla o proplacení odměny ing.Pavlisové (8000,- Kč) + spotřeba materiály za 

vedení pony žebříčku. Manažerka žádá, zda by bylo možné část proplatit z prostředků ČJF a 
ne z disciplíny. VV ČJF uhradí celkovou sumu 8000,- Kč z rozpočtu ČJF. 

7. Komise uhradí ze svého rozpočtu 1500,- Kč za program p.Šustrovi. 
8. Manažerka žádá, aby byla J.Matuškovi vyplacena odměna 5000,- Kč za překlad pony pravidel 

a to z rozpočtu ČJF, nikoliv disciplíny. VV ČJF souhlasí, následně ale budou vráceny 
disciplínám prostředky, které vydaly na překlady svých pravidel a vše bude zaúčtováno na 
centrální účet ČJF. 
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9. Manažerka opět žádá o to, zda by z důvodu menších fin.nákladů střídat dozor na opracovišti 
z řad sboru rozhodčích, když zůstane zachováno složení sboru dle pravidel. Podnět předán 
ing.Metelkovi. 

 
Reining: 

1. Manažer informoval o vzdělávání mládeže, na které se komise zaměřila pro rok 2012. 
Proběhnou dva semináře pro mladé jezdce (červenec a říjen 2012) pod vedením trenéra 
z USA. Financování seminářů proběhne z rozpočtu komise. Kalkulaci odevzdá manažer 
D.Denkové. 

2. Odměna J.Havlíkovi za překlad pravidel reiningu činí 3000,- Kč z rozpočtu ČJF. 
3. Manažer bude nadále využívat svůj soukromý telefon i ke služebním účelům, SIM kartu a 

telefon vrátí na ČJF. Každý měsíc bude fakturovat ČJF do výše paušálu u O2. 
4. Manažer žádá výjimku z pravidel, aby steward na opracovišti v reiningu nemusel být rozhodčí 

reiningu, vzhledem k malému počtu R-rozhodčích v ČR. Výjimka byla schválena, za 
předpokladu, že rozhodčí bude poučen o pravidlech reiningu. 

 
Ostatní: 
 

1) VV ČJF projednal zápis z posledního jednání 16.5.2012 
2) Dr.Říhová žádá VV ČJF o příspěvek 20.000,- z rozpočtu na konání semináře pro styl.rozhodčí 

ve všestrannosti. Schváleno.  
3) VV ČJF projednal návrh D.Denkové na okamžité odvolání ing.Zvěřiny z funkce oblastního 

sekretáře z důvodu nesrovnalostí v příjmech a výdajích oblasti, kdy sekretář je ve velkém 
časovém skluzu a odvedené finance k 31.3.2012 podíl na ČJF nesedí o cca 300.000,- Kč. 
Protinávrhem ing.Pecháčka je odvolání k 31.8.2012, s tím, že oblast vypíše do 31.7.2012 
výběrové řízení na oblastního sekretáře. Hlasování o protinávrhu: PRO: ing.Pecháček, 
ing.Theimer, Dr.Říhová, ing.Metelka, ZDRŽELA: D.Denková.  

4) VV ČJF vzal na vědomí zápisy z revizní komise – 22.2. a 29.5.2012 – v příloze. 
5) VV ČJF projednal zápis oblasti A – 24.4.2012 
6) VV ČJF projednal zápis oblasti B – 16.5.2012 a vzal na vědomí rozhodnutí OV o výstraze 

Michaele Krulichové za porušení pravidel. 
7) VV ČJF projednal zápis z oblasti D – 5.6.2012. VV ČJF vzal na vědomí návrh oblasti na 

úpravu všeobecných pravidel a předal legislativní komisi. Úprava pravidel je popsána v příloze 
a začne platit od roku 2013. 

8) VV ČJF projednal zápis z oblasti E – 2.5.2012 
9) VV ČJF projednal zápis z oblasti F – 16.5.2012 
10) VV ČJF projednal zápis z oblasti H – 10.4.2012. K bodu 8 zápisu z oblasti: konání ZZVJ 

podléhá pravidlům jezdeckého sportu z hlediska povinnosti nošení bezp.vest u dětí a 
povinnosti umístění bezp.háků na šířkových překážkách. 

11) VV ČJF projednal zápis z oblasti L – 28.5.2012. K bodu 4) se vyjádří ing.Metelka. 
12) VV ČJF projednal zápisy z oblasti V – 5.4.2012 a 13.6.2012 
13) Dr.Toman obdržel dvě odvolání proti rozhodnutí OV oblasti F, jako disc.orgánu. (odvolání 

A.Pejose proti rozhodnutí ve věci kumulace funkcí na závodech v roce 2011 a odvolání 
J.Kupky proti rozhodnutí ve věci přihlášení jezdkyně OM 2011 ve dvou věkových kategoriích 
zároveň). V souvislosti s tímto upozorňuje Dr.Toman, že rozhodnutí nejen této oblasti není 
v souladu s Disc.řádem a že oblast například ani v jednom případě nerozhodla o nákladech 
řízení, ačkoliv jí to Disc.řád ukládá. 

14) Dr.Toman navrhuje VV ČJF odeslat na MZe ČR dopis s žádostí a zpřísnění podmínek převodu 
majitelů v ÚE a zápisu do průkazu koně. VV ČJF souhlasí a dopis bude odeslán v nejbližších 
dnech. 

15) Pokud dvojice absolvuje v daných bodech nebo procentech soutěž nebo úlohu vyšší úrovně, 
než předepisují kvalifikace na MČR, počítá se výsledek jako kvalifikační. 

16) VV ČJF schválil termín zkoušek cvičitelů a rozhodčích v oblasti K na 27.10.2012. Komise pro 
cvičitele: ing.Pecháček, ing.Metelka, ing.Jandourek, komise pro rozhodčí: ing.Šretr, 
ing.Pecháček, ing.Metelka. 
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17) VV ČJF projednal nabídku na nákup vysílaček pro disciplíny všestrannost, vytrvalost a 
spřežení. Schválil nákup 20 ks vysílaček v hodnotě cca 85.000,- Cenová nabídka je ale 
datována 04/2012, takže GS zjistí aktuálnější cenu a v případě, že nedojde k výraznému 
navýšení, budou vysílačky objednány.  

18) VV ČJF odsouhlasil návrh na pokrytí a rozdělení výher na MČR z rozpočtu ČJF a zároveň 
schválil navýšení prostředků na tech.zabezpečení MČR. Návrhy budou předloženy Radě.  

19) VV ČJF udělil oblasti K výjimku z Registračního a přestupního řádu, kdy chybou sekretáře 
došlo k dvojímu přestupu jedné z jezdkyň. 

20) Sekretariát obdržel podnět k zahájení disc.řízení proti pořadateli JO La Boheme Zduchovice 
pro nedodržení pravidel a wellfare. Podnět byl předán V.Drbalovi, předsedovi oblasti, kam 
disc.řízení spadá. 

21) Ing.Pecháček informoval o jednání s Českou pojišťovnou, ze kterého vzešly návrhy na nové 
smlouvy o cestovním pojištění a úrazovém pojištění pro členy ČJF. Návrhy budou předány 
Radě. 

22) GS informovala o jednání s K.Damborskou za Biofaktory, kdy nakonec ze strany Biofaktory 
došlo k dalším změnám a smlouva o partnerství s Pavo nakonec pro rok 2012 nebude vůbec 
podepsána. Pro pořadatele MČR z toho tedy neplynou žádné zvláštní povinnosti nad rámec 
smlouvy o tech.zabezpečení. 

23) VV ČJF schválil výjezd na zasedání EEF v Gruzii (3.-6.10.). ČJF bude zastupovat 
ing.Pecháček a GS. 

24) Na základě jednání s Českou plemenářskou inspekcí (ke kterému došlo kvůli udání obecně na 
členy ČJF) upozorňujeme touto cestou na časté porušování plemenářského zákona, kdy 
místa, kde jsou ustájení koně s licencí ČJF nejsou registrovaná jako hospodářství. 

25) Josef Malinovský informoval o tiskových zprávách a jejich zasílání a zveřejňování 
v jezdeckých médiích. 

26) Josef Malinovský předložil podrobnější plán a strukturu nového webu ČJF. Zároveň na jeho 
žádost VV ČJF schválil stanovení pracovní skupiny, která se na tvorbě nového webu bude 
podílet. Oblasti i manažeři disciplín budou osloveni s tím, že v pracovní komisi mohou 
všechny disciplíny i oblasti mít svého zástupce, tak aby došlo k naplnění všech potřeb. 

27) Josef Malinovský informoval o jednání s ČT4, kdy logo ČJF jako sponzorský vzkaz nemůže 
být v záznamech ČT. 

28) VV ČJF schválil rozdělení financí z dotace MŠMT na sport.talentovanou mládež, dle databáze 
členů do 18let v jednotlivých oblastech. V příloze. 

29) VV ČJF schválil proplacení cestovného D.Denkové (11.7. Praha) za jednání s Dr.Tomanem o 
smlouvách na SCM. 

30) VV ČJF předběžně schválil proplacení cestovného Dr.Říhové za návštěvu třech vzdělávacích 
středisek (Brno, Praha Chuchle a M.Lázně). 

31) Příští mimořádné jednání VV se uskuteční 29.6.2012 v Martinicích. 
32) Příští řádné jednání VV se uskuteční:  8.8.2012 

 
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 8.8. 2012  
Úkol trvá 

Zpracovat koncept online systému přihlašování na závody 20.4.2011 
1/85 

GS  8.8.2012 

Částečně splněno 
Jednání o nové 
nabídce 

Urgovat smlouvy MZ a MČR 2012   15.2.2012 
   1/8 

GS   31.5.2012 
 Splněno  

Jednání s O2 o rozšíření smlouvy o oblastní telefony   15.2.2012 
2/8 

GS   8.8.2012 
Úkol trvá 
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Podrobnosti ke spolupráci k oblasti wellfare s VÚŽV Uhříněves    31.3.2012 
3/10 

GS   8.8.2012 
Trvá 

Kalkulace nákladů na vedoucího ekipy – ME-J Drezura 10.6.2012 
1/12 

Dr.Žižková  
Splněno  

Kalkulace na nákup rozbitých částí parkuru pro spřežení 10.6.2012 
2/12 

Ing.Kunát  
Splněno 

Kalkulace nákupu karet pro členy ČJF 10.6.2012 
3/12 

GS / A.Terber 8.8.2012 
Trvá 

 
Úkoly z 13.zasedání VV ČJF: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Dopracovat návrh na doškolování rozhodčích - praxe 8.8.2012 
1/13 

Dr.Říhová + ing.Metelka  
 

Organizace styl semináře ve všestrannosti  průběžně 
2/13 

Dr.Říhová + ing.Klauz  
 

Projednat a zpracovat návrh komise vytrvalosti – bod 3 8.8.2012 
3/13 

Ing.Metelka  
 

Nová kalkulace vysílaček a následná objednávka    30.6.2012 
 4/13 

GS  
 

 
 
Přílohy:   

- zápis z oblasti A 24.4. 
- zápis z oblasti B 16.5. 
- zápis z oblasti D 5.6. 
- zápis z oblasti E 2.5. 
- zápis z oblasti F 16.5. 
- zápis z oblasti H 10.4. 
- zápis z oblasti L 28.5. 
- zápis z oblasti V – 5.4. a 13.6. 
- zápis z drezurní komise – 4.6. 
- zápis z pony komise – 10.6. 
- zápis z voltižní komise – 10.6. 
- zápis z komise všestrannosti – 11.6. 
- tabulka fin.dorovnání výher na MČR a tech.zabezpeční MČR 
- změna všeobecných pravidel – návrh oblasti D 
- tabulka rozdělení dotace na TM dle databáze ČJF 
- zápisy z revize – 22.2. a 29.5. 

   
  


