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Zápis 
z jednání oblastního výboru ČJF –  VYSOČINA č. 13/2020. 

Den konání 8. 9. 2020. 

Místo konání Motel VELKÝ RYBNÍK 

Čas  Od: 17:30 hod. Do: 20:30 hod.  

     

Přítomnost členů OV Jaroslav Grodl Omluven - nemoc 

František Háva Přítomen 

Zdeněk Hrnčíř Přítomen 

Ing. Lukáš Krajíček Přítomen 

Ing. Magda Soukeníková Přítomna 

Martina Váňová Přítomna 

Jiří Vejmělek Omluven 

 Eva Šnýdrová-sekretářka Omluven - nemoc 

Přítomnost hostů Jitka Beranová JK ČZA při ŠS Humpolec 

Přítomnost dalších osob    

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 

Program jednání: 

1. 
 
Zahájení  + schválení programu schůze -  František Háva. 

      1.1. Rozhodnutí per rollam  
– OV od minulé schůze žádné rozhodnutí per rollam neučinil. 

 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 

  
NAVRŽENÝ PROGRAM: 
 

1. Zahájení. 

2. Kontrola zápisu z 28. 7. 2020 + zápis z jednání Rady ČJF 18. 8. 2020. 

3. EKONOMIKA OBLASTI – příjmy výdaje 2020. Rozpočet oblasti 2020. 

4. MČR – účast z oblasti Vysočina, přihlášky, výsledky, zprávy vedoucích 

ekipů (příloha k zápisu schůze) – práce sportovní komise oblasti. 

Předběžná informační diskuze o termínech Mistrovství oblasti v roce 2021. 
5. Poháry ČJF - účast z oblasti Vysočina, přihlášky, výsledky, zprávy 

vedoucích ekipů (příloha k zápisu schůze) – práce sportovní komise oblasti. 

6. Oblastní projektová podpora – akce Vysočiny 2020 – průběh, vyúčtování 

akcí, další akce do konce roku 2020 apod. 

7. Poháry Vysočiny – sponzoři, Ceny do Pohárů, nominace na finále pohárů, 

pozvánky na finále pohárů apod.  

Předběžná informační diskuze o termínech finále pohárů v roce 2021. 
8. Různé.   

9. Závěr.  

Usnesení 
č.1/13/20 

OV schvaluje navržený program. 

hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0 
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2. 
2.1. 

 
 
Kontrola zápisů.  
Zápis ze schůze OV Vysočina č. 12/2020. 
 
- trvá úkol pro sekretářku oblasti – zaslat přehled majetku oblasti všem členům OV. 
- Vybavení a oblečení účastníků MČR, příp. finále různých pohárů vyřešit před   
zahájením sezony 2021 tak aby v průběhu sezony bylo vybavení připraveno a 
nebylo třeba neustále řešit každý jednotlivý výjezd. 
- Časomíra pro oblast – dle zápisu Rady ČJF č. 2/2020, bod 10.3. – informace o 
investiční dotaci na pořízení vybavení pro jednotlivé oblasti – je zde řešena i 
časomíra – OV Vysočina tedy prozatím vyjednávání o vlastní časomíře přerušuje.  

 OV bere informace na vědomí. 

2.2. 
 
 
 
 

Zápis ze schůze VV ČJF č. 16/2020. 
 
- připravuje se novela Disciplinárního řádu. 
- připravuje se série školení ohledně dopingu ve sportu. Leták s informacemi. 
- VV schvaluje žádost o pořádání FEI refreshe pro stewardy skoků a drezury 
v listopadu 2021 a FEI refreshe pro veterináře – general v lednu-únoru 2021. 
- VV schvaluje žádost o pořádání FEI vstupního školení pro stewardy skoky buď 
v dubnu 2021 v rámci CSIO Zduchovice nebo v červnu 2021 v rámci CSI Olomouc 
a FEI vstupního školení pro veterináře – general v lednu-únoru 2021.  
- od 1.3.2021 Bude zahájen ostrý provoz e-learningu. 
- Knihovna vnitřních dokumentů – návrh na využití programu Altus Portál. Propojení 
s JIS. Instalací je pověřen Jan Štván. 
- VV bere na vědomí změny v pravidlech ČP a NP v různých disciplínách. 
- VV schválil výjezdy reprezentace a vedoucí ekipů. 
- VV schvaluje jmenování Jana Matušky předsedou Pony komise. 
 

 OV bere informace na vědomí 

2.3. 
 
 

Zápis ze schůze Rady ČJF č. 2/2020. 
 
- zástupce oblasti Vysočiny v Radě ČJF František Háva se z jednání Rady omluvil 
ze zdravotních důvodů. 
- Rada ČJF projednala čerpání rozpočtu 2019, účetní uzávěrku, rezervy oblastí 
(problém oblasti Vysočina s výší rezervy se zdá být vyřešen a je v pořádku) a 
rozpočet ČJF 2020. 
- Rada ČJF získala informaci o činnosti členů VV, dále o činnosti Generálního 
sektretáře. 
- Rada ČJF přijala usnesení o využití rezerv v jednotlivých oblastech (č.5/2/20). 
- Rada ČJF schválila návrh rozpočtu na rok 2020. 
- Rada ČJF projednával nutnou revizi stávajícího systému vzdělávání. 
- Rada ČJF přijala informaci Martina Blažka o potřebě kategorizace kolbišť  
v souvislosti s tím jednala o potřebě finanční podpory pro pořadatele závodů. 
- Rada ČJF přijala informaci o aktuálních kauzách DiK ČJF a zároveň projednala 
některé navrhované úpravy Disciplinárního řádu. 
- Generální sekretář informoval Radu ČJF o personálních změnách na sekretariátu 
ČJF. 
- Severomoravská oblast iniciovala vytvoření pracovní skupiny pro přípravu, změny 
a úpravy pravidel jezdeckého sportu. Rada ČJF vytvoření takové skupiny schválila. 
- Rada ČJF nepřijala návrh na svolání mimořádné konference ČJF.  
 

 OV bere informace na vědomí 
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3. Ekonomika oblasti. 
 

- účetní systém ČJF Xaverius je nefunkční a jiný prozatím nefunguje. 
- sekretářka oblasti dala k dispozici prozatímní přehled příjmů a výdajů naší oblasti. 
Nejsou tam všechny výdaje oblasti, protože někteří pořadatelé OPP ještě nedodali 
vyúčtování. Proběhla i některé MO ale v dodaném přehledu příjmů a výdajů údaje 
chybí. 
- Nadace ČEZ, která dlouhodobě spolupracuje a podporuje náš Skokový pohár 
Vysočiny tak činí i roce 2020. Je uzavřena smlouva o spolupráci. Nadace ČEZ již 
převedla dohodnutou finanční částku na účet ČJF a tam by měla být pro naši oblast 
k dispozici. 
- Před podpisem je smlouva s Generali Česká pojišťovna, která se rozhodla 
podporovat Drezurní pohár Vysočiny. 
- zdá se, že je vyřešen rozpor ve výši rezervy, který naše oblast vedla s ČJF. 
Rozporovaná částka byla cca 100.000,- Kč.  Podle aktuálních přehledů a tabulek, 
s uvedením financí jednotlivých oblastí, které dostala ke svému jednání Rada ČJF 
je problém vyřešen a výše rezervy oblasti Vysočina je uváděna ve správné výši. 
 

ROZPOČET OBLASTI NA ROK 2020. 
 

Protože RADA ČJF na svém posledním jednání schválila Rozpočet ČJF na rok 
2020, můžeme přistoupit ke schválení oblastního rozpočtu. 
Úkoly:      
- sekretářka oblasti připraví veškeré podklady k rozpočtu oblasti na rok 2020. 
- sekretářka oblasti připraví samotný rozpočet oblasti 2020. 
- sekretářka oblasti bude spolupracovat s Martinou Váňovou, která má se 
sestavováním rozpočtu oblasti zkušenosti a je ochotná poradit a pomoci. 
- všichni členové OV budou v případě potřeby na přípravě rozpočtu plně 
spolupracovat. 
- rozpočet musí být připraven tak aby jeho návrh členové OV obdrželi týden před 
schůzí OV, kde se rozpočet bude schvalovat. 
 

Rozpočet se bude schvalovat na příští schůzi OV  7. 10. 2020. (14.10.2020). 
 

Usnesení 
č.2/13/20 

OV schvaluje informaci o ekonomice oblasti. 
OV schvaluje úkoly pro přípravu a schválení rozpočtu oblasti na rok 2020.  

hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0 

4. MČR – účast z oblasti ČJF Vysočina. 
 

- MČR ve všestrannosti v Borové u Českého Krumlova. 
Naše oblast vysílá na toto mistrovství tradičně početnou ekipu. Stejně tak i letos. 
Zpráva vedoucího ekipu Jaroslav Grodla je přílohou tohoto zápisu. 
- MČR děti a junioři – Velká Chuchle. 
Zpráva vedoucího ekipu Zdenka Hrnčíře je přílohou tohoto zápisu. 
- MČR – PONY S+D Zduchovice. 
Zpráva vedoucího ekipu Veroniky Krejčířové je přílohou tohoto zápisu. 
- MČR drezura a paradrezura Olomouc – teprve proběhne. 
Vedoucí ekipu: p. Kadlecová. 
- MČR spřežení Kladruby nad Labem – teprve proběhne. 
Vedoucí ekipu Vladimír Šturza. 
- MČR skoky Martinice – teprve proběhne. 
Vedoucí ekipu Zdeněk Hrnčíř. 
 

Oblastní výbor ČJF Vysočina děkuje všem, kteří se MČR zúčastnili nebo zúčastní 
za reprezentaci oblasti i za dosažené výsledky. 
Oblastní výbor také děkuje všem vedoucím ekipů. 
Vyhodnocení a poděkování účastníkům MČR proběhne na Galavečeru Vysočiny. 

 OV bere informace na vědomí 
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5. Národní Pohár dětí na pony a velkých koních – finále. 
 

Národní pohár dětí na pony a velkých koních – Chuchle. 
 

Do finále tohoto poháru vysílá své zástupce oblast. 
 

Zpráva vedoucího ekipu Martiny Váňové je přílohou tohoto zápisu. 
 

Oblastní výbor ČJF Vysočina děkuje všem, kteří se finále NP zúčastnili za 
reprezentaci oblasti i za dosažené výsledky. 
Oblastní výbor také děkuje vedoucímu ekipu. 
                                                            

 OV bere informace na vědomí 

  

6. 
 
 

Oblastní projektová podpora 2020. 
 

Na Vysočině je o akce OPP zájem a probíhají průběžně. 
Všechny akce OPP musí být zveřejněny na JIS a přes JIS je také přihlašování. 
Akce musí být vyúčtována do 14 ti dnů !!! 
OV apeluje na všechny pořadatele OPP aby tento termín dodržovali, jinak se 
vystavují riziku, že jim akce nebude profinancována. 
Na stránkách ČJF je zveřejněn aktualizovaný text OPP 2020. Jsou tam další 
možnosti pro získání dotace na přípravu sportovců. 
 

 OV bere informace na vědomí 

7. Poháry Vysočiny. 
 

Základní kola všech pohárů, kromě Poháru všestrannosti Vysočiny, který má jinou 
strukturu, jsou dokončena. Tabulky s přehledy výsledků jsou vedeny a jsou nebo 
budou aktualizovány. 
Všechny poháry mají své hlavní „sponzory“.  
- SPV – Nadace ČEZ. 
- DPV – Generali Česká pojišťovna. 
- DPT – firma Kamír & spol. 

- PVV – firma Rianon Jeřmaň. 
 

Jsou i „vedlejší sponzoři“ – do SPV se podařilo zajistit firmu Kovářství Musil Brtnice, 
která věnuje poukázky v celkové hodnotě 5.000,- Kč. 
Rozdělení :  1.,2.,3. místo ve finále Profi Tour SPV. 

1.  místo ve finále Amateur Tour SPV. 
1.  místo ve finále Mini Tour SPV. 

Poukázky připraví a vyhotoví sekretářka oblasti. Konzultace s Martinou Váňovou. 
 

Nominace pro účast do finále je dle Statutů jednotlivých pohárů. 
- OV Vysočina schválil změnu Statutu Drezurního poháru Vysočiny – pro 
účast ve finále DPV 2020 stačí start na jednom kvalifikačním kole. 
Pro finále jednotlivých pohárů musí sekretářka oblasti připravit veškerou potřebnou 
„administrativu“ aby profinancování jednotlivých kategorií v pohárech proběhlo 
hladce a bez komplikací. Konzultace s Martinou Váňovou. 
 

 Úkol: připravit poukázky firmy Musil. 
          připravit „administrativu“ ke všem pohárům. 
Zajistí:   sekretářka oblasti.  

8. Různé. 
 

- Sportovní komise oblasti Vysočina. Byla zřízena v minulosti. Své úkoly v podstatě 
plní. Oproti minulému období se komise neschází. Chybí vzájemná informovanost a 
také koordinace mezi různými disciplínami. 
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- Termíny závodů v roce 2021 – jednotliví pořadatelé si svoje termíny i závody 
budou vkládat stejně jako v r. 2019 do JIS (od 1. 10. 2020). Schůzka pořadatelů 
závodů bude v polovině nebo koncem listopadu 2020 – dojde tam k oblastní 
koordinaci termínů závodů. 
 

- V únoru nebo březnu 2021 proběhne refreshing stavitelů parkurů v Proseči pod 
Křemešníkem. Lektor Petr Mašek.  
Organizačně refreshing zajišťuje Zdeněk Hrnčíř. (Spolupráce sekretářka oblasti). 
 

- OV musí také připravit refreshing rozhodčích skoky a všestrannost na jaře 2021. 
Organizačně školení zajistí František Háva. (Spolupráce sekretářka oblasti). 
 

- Návrh na odměnu pro vedoucí ekipu na MČR ve výši 1.500,- Kč za den byl 
projednán a rozhodnutí bylo odloženo na některou budoucí schůzi OV.  
Jednalo by se o sezonu 2021. 
 

 OV bere na vědomí. 

9. Závěr schůze: František Háva 
 

Příští schůze OV ČJF Vysočina bude ve středu 7. 10. 2020 od 18:00 hodin  
V Motelu Velký Rybník. (Alternativně může být 14. 10. 2020). 

  
Z toho podněty pro Výkonný výbor ČJF: 

  
OV ČJF Vysočina žádá o konkrétní informace o připravované kategorizaci kolbišť. 
 

 
 
 
 
Zapsal: František Háva.      Dne:  8. 9. 2020. 
 
Kontrola zápisu: OV ČJF Vysočina. 


