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Zápis  z mimořádného 25. zasedání VV ČJF - dne 9.7.2013  

 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Dana Denková, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, 
ing.Milan Theimer 
 
Hosté: Gabriela Křístková, Antonín Terber 
Omluveni: JUDr.Petr Toman 
 
Vytrvalost:  

1. VV ČJF projednal zápis z komise 14.6.2013. ČJF vznesl dotaz na částky v rozpočtu výjezdu 
ME JY Tarbes, které se zdají být příliš vysoké, např. náklady na dopravu koní, jezdců nebo 
doprovodného týmu. A.Terber vysvětlil, že pod dané částky nebylo možné sehnat nižší 
nabídku. Vysvětlil náklady na doprovodná vozidla. Není možné rozpočet detailně 
připomínkovat, protože zápis byl doručen na ČJF 9.7.2013, členové VV ho proto obdrželi až 
přímo při jednání. Z tohoto důvodu nebylo možné schválit rozpočet na ME JY, do středy 
17.7.2013 bude připomínkováno a projednáno D. Denkovou.   

2. Manažer informoval o průběhu příprav ME Most s tím, že rozpočet je v tomto okamžiku 
prakticky pokrytý. Stěžejní smlouva ještě není k dispozici. Bude dodána obratem, po doručení 
sponzorem. Údajně byla odeslána A.Terberovi v úterý 2.7. prostřednictvím DHL, ale dodnes 
nedošla.  

3. VV ČJF odsouhlasil, že uhradí nájemné závodiště na ME. V rozpočtu dodaným p.Terberem je 
částka bez DPH. Manažer vznesl dotaz, zda má nájemné zaplatit celé včetně DPH a pak 
přefakturovat ČJF nebo zda fakturu uhradí ČJF přímo závodišti. VV ČJF schválil, že zaplatí 
fakturu přímo závodišti včetně DPH. Vznikne trojstranná smlouva mezi JS Likoli, 
Hipodromem Most a ČJF. 

4. FEI vznesla dotaz, zda by bylo možné snížit startovné na ME Most v již schváleném rozpisu. 
Je možné vzhledem ke stavu jednání se sponzory snížit startovné o 50 EUR tedy na 700 EUR. 
V částce jsou zahrnuty veškeré další náklady, které běžně platí účastnící extra, jako zavedení 
elektřiny do kamionu, podestýlka po celou dobu konání závodů, poplatek za místo pro kamion, 
stany atd.  
 

Skoky: 
1. VV ČJF schválil nominaci na CSIO Bratislava, vedoucí ekipy: Petr Švec 
2. VV ČJF schválil nominaci a složení ekipy na ME-sen.Herning, vedoucí ekipy: Martin 

Ohnheiser. 
3. VV ČJF schválil výjimku z pravidel ČSP. Vzhledem k nepřízni počasí se nemohla uskutečnit 

VC Opavy 2013. Soutěž bude tedy přesunuta na Ptýrov, kde se koná 9.kolo ČSP a to na sobotu 
17.8. Dle pravidel ČSP se Velká cena vypisuje vždy na úrovni T. Jelikož ale v neděli 18.8. 
proběhne VC Ptýrova na úrovni T, schválil VV ČJF výjimku z pravidel ČSP a VC Opavy 
(17.8. Ptýrov) bude vypsána na úrovni ST**. 

4. Závody CSIO Hořovice 2013 byly zrušeny.  
 
 

Všestrannost: 
1. VV ČJF projednal zápis z komise 5.7.2013.  
2. VV ČJF schválil změnu rozhodčího na MČR v Humpolci – místo ing.Klauze, který nemůže 

funkci vykonávat ze zdravotních důvodů bude delegován R.Krzyzanowski (POL).  
3. Komise vznesla návrh na udělování žlutých karet při závodech všestrannosti (návrh v zápisu 

5.7.). Návrh by měl být rozpracován komisí podrobně (postup a evidence udělených karet). 
Konkrétní návrh zváží LK a případně následně přednese VV ČJF, který rozhodne o zařazení 
do pravidel. 

4. VV ČJF schválil nominaci na MS YH Lion D´Angers.  
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Spřežení:  

1. VV ČJF projednal zápis 5. 6. 2013 a zápis z 1.7.2013. 
2. VV ČJF nesouhlasí s nákupem vysílaček ani výsledkové tabule. V roce 2012 bylo zakoupeno 

20ks vysílaček Motorola pro potřeby vytrvalosti, spřežení a všestrannosti. Nákup byl 
v hodnotě cca 100.000,- Kč. Nákup dalších vysílaček (15ks, jak navrhuje komise spřežení) by 
byl v hodnotě cca 75.000,-, což je nutné považovat za investici a není možné tedy na nákupu 
použít ani jakoukoliv neinvestiční dotaci. Za sezónu se nekoná tolik závodů v daných 
disciplínách, aby se nemohl předem koordinovat kalendář, tak aby k souběhu nedocházelo.  

3. Rozpis na MČR-A Police nad Metují byl schválen 26.6.2013 
 

 
Ostatní: 

1. VV ČJF projednal zápis z jednání 12.6.2013. 
2. Bezpečnost: návrh na úpravu pravidel z hlediska bezpečnosti byl rozeslán na manažery komisí. 

VV ČJF obdržel od B.Rejnka také překlad manuálu pro používání příleb z FEI. Je třeba 
projednat Legislativní komisí a rozhodnout o zanesení do PJS s ohledem na to, že každá 
disciplína má svoje specifika.  

3. Dr.Říhová bude kontaktovat MŠMT, jelikož po přehodnocení názvů rekvalifikací v jezdectví 
(cvičitel vs. instruktor) je na webu MŠMT uvedená pouze kvalifikace instruktor a chybí 
cvičitel. Bude upřesněno. 

4. VV ČJF projednal dopis A. Pejose za přípravný výbor Královehradecké oblasti. Příprava a 
vznik nové oblasti musí přesně odpovídat usnesení z Konference 2013, s termíny uvedenými 
v daném usnesení. Odpoví GS.   

5. Zápis oblast F – 29.5.2013. 
6. Zápis oblast D – 18.6.2013.  
7. Zápis oblast E -  11.6.2013 - Petr Koželuh prozatím nebyl zařazen do I.třídy stavitelů parkurů. 

Vyjádří se skoková komise do příštího jednání VV ČJF. 
8. Zápis oblast B - 17.6. – bod 8 ke vzdělávání – odpoví Dr.Říhová (úkol viz bod 21 tohoto 

zápisu), bod 12 odpoví ing.Metelka, (viz.všeob.pravidla NÚ 10.8.) 
9. Dne 26.5.2013 odebral Antidopingový výbor ČR na ČSP Kolín (Ptýrov) 4 vzorky pro 

dopingovou kontrolu jezdců – dodané výsledky byly negativní.  
10. Návrh na rozdělení výher na MČR 2013. Oproti návrhu dojde k navýšení výher pro MČR-E 

sen.Mikulov, protože pořadatel nevyplatil jezdcům žádné výhry. Výhry schválené VV ČJF pro 
seniory disciplíny E budou navýšeny o 9.000,- Kč a vyplaceny přímo z ČJF. Schváleno  

11. D.Denková předložila VV ČJF rozdělení prostředků na tech.zabezp. MČR - schváleno. 
12. J.Malinovský předložil žádost o finanční podporu vysílání magazínu o jezdectví 

prostřednictvím Regionalnitelevize.cz. Jedná se o sérii pořadů (15min.), které budou vysílány 
od 11.7. každý čtvrtek a budou na sebe navazovat podle konaných závodů. VV ČJF schválil 
příspěvek ve výši 10.000,- Kč. 

13. VV ČJF vzal na vědomí rozhodnutí OV Praha – disciplinární řízení s jezdkyní AZ.   
14. Oblast Praha obdržela grant od Magistrátu Hl.m.Praha. Dle domluvy s oblastní sekretářkou 

Irenou Hůlkovou bude veškerá agenda zajištěna ze strany oblasti. Příjemcem dotace je ČJF a 
peníze přijdou na centrální účet ČJF. V termínu do 1.8.2013 je třeba aby oblast vypracovala 
návrh smluv s jednotlivými kluby, kterým dotace připadnou a to v návaznosti na dotační 
podmínky Magistrátu. Je vrcholně důležité, aby byla dotace správně a včas čerpána a 
vyúčtována! Pokud by dotace nebyla vyúčtována v termínu a dle dotačních podmínek, nebyla 
pak dodržena dotační kázeň a bylo by ohroženo čerpání dotací z MŠMT. Dotační kázeň je 
sledována napříč všemi přidělenými institucemi. Při rozdělení mezi oddíly v určité oblasti 
nelze správnost čerpání řídit a kontrolovat ze sekretariátu ČJF.  

15. Metodický pokyn ke stavbě parkuru byl odevzdán v definitivní podobě ing.Šímou. Je na 
skokové komisi, zda bude materiál vydán tiskem, na webu, nebo jak bude dál postupováno.   

16. Dr.Říhová informovala, že soustředění paradrezury s C.Milkinsem se posouvá na 30. 11 . - 1. 
12. 2013.  
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17. D. Denková nahlásila cestu 24.7.2013 do Ostravy na další soudní jednání.  
18. Množí se dotazy jezdců a rozhodčích ke skokovým pravidlům – zakázané oční clony. Proto 

ing.Metelka navrhuje při novelizaci skok.pravidel do čl.257.1.1 NÚ uvést, že ve skokových 
soutěžích je povolen start koně s průhlednou, síťovou ochranou očí. V takovém případě se 
nejedná o zakázané oční clony. S průhlednou, síťovou ochranou očí je povoleno startovat už 
v sezóně 2013, i když článek skok.pravidel ještě není upraven. Schváleno VV ČJF. 

19. VV ČJF schválil rozšíření pracovní skupiny pro vývoj nového webu o Petra Koubu. 
20. Pracovní skupina jednala opakovaně s firmou ACE Design na vytvoření nového webu a s tím 

souvisejících změn databázových systémů. Do 31.8.2013 bude vyhotovena analýza natolik 
popisná a podrobná, aby bylo možné co nejpřesněji vyčíslit náklady. Na základě analýzy bude 
navržen rozpočet a smlouvy, případně další postup. Vše pak podléhá schválení Rady ČJF.   

21. JUDr.Říhová předloží VV ČJF kompletní podmínky vzdělávání v ČJF = kompetní materiál, 
který pokryje všechny úrovně vzdělávání v ČJF. Podmínky začnou platit od 1.1.2014. 
 

Úkoly z předchozích zasedání: 
Úkol Termín Číslo 

úkolu Zodpovídá Nový termín 
Stav plnění  

Dopracovat návrh na školení doškolování rozhodčích – celý systém 8.8.2012 
1/13 

D.Říhová, ing,Metelka 30.11.2013 
Úkol trvá 

Iniciovat jednání s MŠMT o rekvalifikaci cvičitel 20.2.2013 
1/19 

GS – převedeno na Dr.Říhovou 12.6.2013 
Splněno 

Spolupráce mezi ČJF a ČT4 sport projekt „Žijeme sportem“ 18.3.2013 
1/20 

Ing.Theimer, J.Malinovský  
Průběžně  

Oslovení SVK NF a FEI – ohledně vysílacích práv na sportovní 
přenosy 

10.4.2013 
1/21 

GS    31.5.2013 

Splněno 
Bude urgováno 

Předání zkontrolované a konečné verze metodického dopisu 
„Stavba parkurů“ do tisku 

10.4.2013 
2/22 

Ing.Metelka  
Splněno 

Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními 
údaji o refreshingu 

12.6.2013 
2/23 

GS, ing.Metelka  

Souvisí se změnou 
dtb.systému, 2014 

Odpověď – zápis oblast B – otázka k odznakům 19.6.2013 
1/24 

GS  
Splněno  

Materiál k bezpečnosti – zaslat k připomínkování 19.6.2013 
2/24 

GS  
Splněno  

Prováděcí předpis ke kategorizace závodů     7.8.2013 
 3/24 

Ing.Metelka  

Splněno  
Bude projednáno 
7.8. 

Použití loga 7.8.2013 
4/24 

Ing.Metelka  
Úkol trvá 
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Úkoly z mimořádného 25.zasedání VV ČJF: 
 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Odpověď – zápis oblast E – zařazení stavitele I.tř. 17.7.2013 
1/25 

GS  
 

Odpověď – dopis A.Pejos 17.7.2013 
2/25 

GS  
 

Zpracovat kompletní defin. dokument – Vzdělávací systém ČJF   30.11.2013 
 3/25 

Dr.Říhová  
 

Projednat rozpočet výjezd ME-E JY Tarbes 17.7.2013 
4/25 

D.Denková  
 

 
 
Přílohy:  

- zápis oblast B – 17.6.2013 
- zápis obast D – 18.6.2013 
- zápis oblast E – 11.6.2013 
- zápis oblast F – 29.5.2013  
- zápis komise všestrannosti – 5.7.2013 
- zápis komise vytrvalosti – 14.6.2013  
- zápisy komise spřežení – 5.6.2013 a 1.7.2013 


