
 

 

1. 

 

Zápis z jednání  

oblastního výboru ČJF –  OBLAST VYSOČINA - č. 11/2020. 
Den konání 24. 6. 2020. 
Místo konání Motel Velký Rybník. 

Čas  Od 18:00 hodin Do 21:00 hodin  

Přítomnost členů OV Jaroslav Grodl přítomen 

František Háva přítomen 

Zdeněk Hrnčíř přítomen 

Ing. Lukáš Krajíček přítomen  

Ing. Magda Soukeníková přítomen 

Martina Váňová přítomen 

Jiří Vejmělek přítomen 

Eva Šnýdrová – sekretář přítomen 

Přítomnost hostů   

Přítomnost dalších osob    

 

Program jednání: 

1. Zahájení + schválení programu jednání 

2. Kontrola Zápisu z 13. 5. 2020. Informace o schvalování per rollam  

3. Kalendář závodů 

4.  Různé 

5. Závěr  
 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ A PŘIJATÁ USNESENÍ: 

1. Navržený program 

Usnesení 

č.1/11/20 
OV schvaluje navržený program. 

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

2. 

 

Kontrola zápisu z 14. 1. 2020 

- kooptace M. Váňové 

- zadané závody přes sekretářku 

- na rok 2021 nutnost vypsat refreshing pro rozhodčí a stavitele 

- *Národní poháry + České poháry -  do finále nominuje a schvaluje 

zájemce VV Oblasti Vysočina  Oblastní výbor, prostřednictvím 

sekretářky, nominuje a přihlašuje zájemce o účast ve finále 

Národním poháru ČJF ve skákání dětí a juniorů 2020. (Vyplývá 

to ze Statutu poháru zveřejněném na ČJF/Závody/Seriály)  
*Změna provedena 15. 7. 2020 

- ZZVJ Čejov – změna a přesun na 30. 6. 2020 s hl. komisařem p. Kusým 

- stále trvá – jmenování - Ing. Olga Kubátová - jako hl. komisaře ZZVJ. 

 OV bere informaci na vědomí. 

3.  Účet Oblasti Vysočina 

3.1. sekretářka popsala průběh setkání sekretářů ze 17. 6. 2020 v Praze, včetně 

přítomnosti členky Rady Ing. Pařenicové, která popsala změnu účetního 

systému a aktuálnosti situace, kdy žádná Oblast nemá možnost nahlédnout do 

své rezervy a ani zatím není schválen rozpočet na rok 2020. 

3.2. zatím dále trvá věc při řešení rozporu Oblasti Vysočina ve výši rezervy, která je 

stále o 100 000 Kč nižší a vzhledem k absenci možnosti nahlížení do účetního 

systému nám znemožňuje kontrolu nad touto situací.   

 

Nesouhlas byl podán i v usnesení z Rady: Usnesení č. 6/1/20  



 

 

2. 

 

  

3.3. OV tímto neprodleně žádá sekretariát o kontrolu stavu finančních 

prostředků naší oblasti k 31. 12. 2019 a o stanovení správné výši rezervy 

z minulých let a stavu ke konci roku 2019. Zároveň žádá o poskytnutí 

podkladů ke stanovení výši rezervy a stavu finančních prostředků ke konci 

roku 2019. 

Usnesení 

č.2/11/20 

OV bere informaci na vědomí. 

OV ČJF Vysočina žádá sekretariát ČJF o stanovisko k bodu č. 3.  

Tak aby veškeré rozpory o výši rezervy byly vysvětleny a oblast ČJF 

Vysočina měla o své finanční rezervě jasno tak aby o způsobu 

využití rezervy mohla rozhodovat. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

4. Majetek Oblasti Vysočina 

- časomíra, která byla u p. Šamala se přesouvá do  JK Vystrkov. 

- Tabulka aktualizovaného majetku od 24. 6. 2020 bude zaslána všem 

členům OV. 

 OV informace na vědomí.  

5. 

 
Oblastní projektová podpora – akce Vysočiny 2020 – průběh, vyúčtování 

5.1. Nutnost vyúčtovat projekty do 14 dní od uskutečnění, jinak hrozí, že akce 

nebudou profinancovány.  

5.2. - Některé tréninky v rámci OPP, které jsou zapsané do JIS, zatím nebyly 

vyúčtované.  

- Krosový trénink s G. Slavíkovou zatím dle informací neproběhl.  

- Do konce června uzavřít všechny akce OPP, které proběhly 

 OV informace na vědomí. 

6. Poháry Vysočiny – sponzoři, ceny do Pohárů, průběh, vyhodnocování 

Poháry Vysočiny jsou zveřejněny na JIS, probíhají a jsou vyhodnocovány. 

6.1. SKOKY: Smlouva s Nadací ČEZ je podepsána. Nadační podporu 100 000 Kč 

od skupiny ČEZ – rozdělit do SPV 2020 stejně jako v roce 2019. 

6.2. VŠESTRANNOST: sponzor Sedlářství Hauzr, RIANON Jeřmaň – Jaromír 

Vissek 

6.3. DREZURA a PONY: odsouhlasení a projednání sponzorů proběhne na příští 

schůzi, zatím odloženo 
Usnesení 

č.3/11/20 
OV informace na vědomí.  

Bylo schváleno:   Příloha č. 1. Ceny do SPV 2020  

                            Příloha č. 2. Ceny do PVV 2020. 

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

7. Různé 

7.1. Martina Váňová předložila návrh projektu oblastního SCM na možnost 

tréninků převážně pony (i děti a junioři) s J. Hatlou.  

Zahájení projektu – červenec 2020. Kvůli možným kolizím termínů je možnost 

dohodnout i jiné trenéry.  

Součástí projektu je i možnost účasti trenéra na vybraných závodech (MO, 

MČR apod). Projekt by byl financován z rezervy Oblasti. 

Pronájem areálu by si každý hradil sám, areály mají různé paušální částky za 

pronájem svých jízdáren. 

OV VYSLOVIL S NÁVRHEM SOUHLAS. 

7.2. Po schválení projektu na Oblastní SCM a jeho částečném dofinancování z 

rezervy (snižování rezervy oblasti Vysočina) žádá OV Radu o schválení využití 

rezervy z let minulých na výše uvedený účel. Ze zápisu z Rady není zcela 

jasné, jak by mělo být s rezervou naloženo a oblasti ani žádná metodika nebyla 



 

 

3. 

 

 

       

Zapsala:  Eva Šnýdrová 

Odsouhlasil:  OV ČJF Vysočina. 

 

 

 

 

 

 

 

poskytnuta. Proto OV nesouhlasí se zánikem rezervy ke konci roku 2020, ale 

rozhodl o postupném umořování  rezervy po dobu max. 5 let (v případě potřeby 

i dříve) na financování projektu Oblastní SCM na podporu dětí a juniorů. 

Zápis z Rady Usnesení č. 11.2/2/19 „Rada schvaluje odložit rozhodnutí o 

maximální možné výši rezerv na jednání v roce 2020 s tím, že nová metodika 

bude platit pro rezervy k 31. 12. 2020 převáděné do roku 2021. 

7.3. Návrh na změnu rozpisu v Dešné při MO.  

Pojede se pouze jedna soutěž na stupni ZL, kde se bude vyhodnocovat jak 

otevřená soutěž, tak MO družstva. Body do SPV – dle Statutu SPV.  

Projednáno s p. Blažkem i p. Holčapkem jako zpracovatelem výsledků.  

Obě soutěže se sloučí do jedné. 

Prodloužení uzávěrky v Dešné o jeden den 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 0 

7.4. Galavečer 2021 v termínu 30. 1. 2021, skupina Wajt s p. Lehejčkem 

7.5. Podnět na Výkonný výbor ČJF: 
Termíny Finále Národních pohárů a Českých pohárů vypisovaných ČJF a 

termíny významných tradičních akcí by měly být známy společně s termíny 

Mistrovství ČR a Mezinárodních závodů ještě před sestavováním sportovních 

kalendářů jednotlivých Oblastí.  

Oblasti by tak měly možnost sestavit svoje sportovní kalendáře tak, aby 

termíny důležitých závodů kolidovaly co možná nejméně. 

 

7.6. 

 

OV souhlasí s přijetím nového subjektu Jízdárna Eden, z. s. do Oblasti 

Vysočina 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení 

č.4/11/20 
OV informace na vědomí. 

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

8. ZÁVĚR: 

 Ukončení schůze, další termín koncem července 

 OV informace na vědomí. 

 Z toho podněty pro Výkonný výbor ČJF: 
 

1. Bod 2. – jmenování  - Ing. Olga Kubátová – hlavní komisař ZZVJ. 

2. Bod 3. 

3. 
Bod 7.2. 

 

4. Bod 7.5 



 

 

4. 

 

 


