
Zápis z jednání OV SobotínOV ČJF 5/2011 
Zápis z jednání ze dne 22. 10. 2018                                                                            Sobotín                                        
 
Přítomni:  R. Šalek,  R. Bauer, K. Šalková, J. Kincl, J. Kubrický,  Z. Žíla 
 
Omluven: M. Ohnheiser 
 
Hosté: Mgr. Michaela Smrčková, MBA, ředitelka areálu ESC Olomouc, o.p.s. 
 
Zapsala:   J. Měrková 
 
  Text Zodpovídá/termín 

1. Předseda OV přivítal hosta na jednání OV Mgr. Michaelu Smrčkovou, 
MBA, novou ředitelku ESC Olomouc, o.p.s. 

 

2. Ing. Klára Šálková seznámila členy OV s informacemi z Rady ČJF: 
Rada ČJF schválila navýšení zdrojů rozpočtů oblastí v celkové výši 
1.285.000 Kč. Rozdělení dotace jednotlivým oblastem schválila ve výši 
25% podílu na licenčních poplatcích na rok 2018. Rada současně určila 
závazné čerpání min 50% navýšené částky na Kapitoly III. OPP. 
Na základě výše uvedeného OV schvaluje: 
1)  Poskytnutí příspěvků všem účastníkům MČR (výpočet výše 
příspěvku podle stanoveného interního klíče OV,  tj. počet ujetých km x 
počet koní x 2,00 Kč). 
2)  Poskytnutí příspěvků pro talentovanou mládež, tj. mládež do 18-ti 
let. Příspěvky pro talentovanou mládež budou poskytnuty z navýšené 
Kapitoly III. OPP takto: 
-  ve výši 10.000,00 Kč: příspěvek určen účastníkům WEG - voltiž 
-  ve výši 12.000,00 Kč: příspěvek určen voltižní mládeži za účast na 
soustředění ve Frenštátu pod Radhoštěm (příspěvky byly  schváleny již 
v minulém zápise OV), 
- ve výši 1.000,- Kč + navýšení příspěvku (o účast na MČR, případně 
podpora startů na mez. závodech), příspěvek je určen pro vybranou 
talentovanou mládež z naší oblasti.   
Všechny příspěvky budou vyplaceny na základě uzavřené smlouvy 
mezi subjektem (jako členem ČJF) nikoliv fyzickou osobou a Českou 
jezdeckou federací. Ve smlouvách bude uvedena výše poskytnutého 
příspěvku a jméno člena, kterému byl příspěvek schválen/poskytnut. 
Smlouvy k podpisu (za subjekt) budou rozesílány v průběhu měsíce 
listopadu. Podepsané smlouvy je nutné obratem zaslat/doručit  
sekretářce oblasti, aby mohl být příspěvek proplacen do konce tohoto 
kalendářního roku. Pozdní doručení smlouvy bude mít za následek 
neproplacení příspěvku.   

 

3. OV upozorňuje na změnu textace článku III/odst.3 Jednacího  
a volebního řádu, která byla schválena Radou ČJF v souvislosti 
s blížícími se konferencemi oblastí s cílem dosažení transparentnějšího 
průběhu konferencí oblast. 
Schválená textace: 
Členský subjekt (právnická osoba nebo fyzická osoba , která provozuje 
živnost související s jezdectvím) vykonává svá členská práva na 
Konferenci oblasti ČJF buď osobně nebo prostřednictvím svého 
statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce, který je členem 
ČJF prostřednictvím daného subjektu (viz čl. III./8 Registračního  
a přestupního řádu). 

 



Zástupce předloží písemnou plnou moc podepsanou statutárním 
orgánem subjektu. 
V této souvislosti také Rada ČJF schválila na návrh VV klíč ke 
stanovení počtu delegátů na volební Konferenci ČJF (jaro 2019), a to  
„na každých započatých 250 členů jeden delegát“. 
Za rozhodné datum je stanoveno  30. 9. 2018. 
Termín Konference ČJF je plánován v období: 20. 3. – 10. 4. 2019 

4. OV schválil termín a místo uspořádání volební konference naší 
oblasti:  6. 2. 2019 v Klimkovicích. 

 

5. OV schválil v neveřejném hlasování pořadatele OM 2019: 
Skoky – pony, děti a junioři: TJ Frenštát p. Radhoštěm, z.s. 
Skoky – mladí jezdci a senioři: ESC Olomouc o.p.s 
Drezura – JK Nové Zámky, z.s. 
Všestrannost – JK Loštice, z.s. (15. – 16. 6. 2019) 
Vytrvalost – Stá Kyselý, Zábřeh na Moravě (23.-24. 8. 2019) 
Reining -  Paint Western Riding Kozlovice 
Voltiž – JK Voltiž Albertovec 

 

6. OV schválil registraci nových subjektů  a členů pro rok 2018.  

7. OV schválil a nově  jmenoval garanty disciplín v naší oblasti: 
Skoky: Zdeněk Žíla  a Jan Kubrický 
Pony: David Hrnčíř 
Drezura: Mgr. Petra Balnarová 
Spřežení: Jaroslav Petřek 
Voltiž: Mgr. Adéla Svobodová 
Vytrvalost: Eliška Řeřuchová 
Reining: Ing. Klára Šálková 
OV se tímto obrací na všechny jmenované garanty disciplín, aby 
v co možná nejkratším termínu zaslali své návrhy na ocenění 
sportovců, kteří budou vyhlášeni a odměněni na galavečeru naší 
oblasti (max. 3 nejlepší v jednotlivých disciplínách dle jednotlivých 
kategorií). Seznamy oceněných zaslat e-mailem sekretářce oblasti.  

 

8. OV projednal a doporučil ke schválení žádost pana Zdeňka Daňka  
o zvýšení kvalifikace rozhodčího na rozhodčího specialistu pro skoky. 
Žádost bude postoupena k projednání VV. 

 

9. OV schválil termín konání galavečera, který se bude konat v Novém 
Jičíně (pořadatel Kateřina Kubrická) dne 21. 12. 2018. 
OV schválil poskytnutí příspěvku na uspořádání galavečera oblasti 
z rozpočtu naší oblasti ve výši 15.000,00 Kč a nákup upomínkových 
plaket pro nejlepší sportovce naší oblasti (max. do 20.000,00 Kč). 
Příspěvek ve výši 15.000,00 Kč bude poskytnut na základě uzavřené 
smlouvy dle pokynů ČJF. 
Na galavečeru oblasti budou také předány výkonnostní odznaky 
jezdcům jednotlivých disciplín, na základě podaných žádostí, které byly 
zasílány sekretářce oblasti v průběhu měsíce října.  
Seznamy oceněných budou zveřejněny ihned po schválení OV (včetně 
seznamu držitelů výkonnostních odznaků). 

 

10. OV podává informaci, že galavečer ČJF se uskuteční dne 26. 1. 2019.  

11. OV potvrzuje odsouhlasení nákupu sportovních košil pro družstvo 
reiningu a nákup triček pro reprezentanty MČR. 

 



 OV bere na vědomí, že o uspořádání kvalifikačního kola Národního 
poháru  pony, dětí a juniorů (NPDM) jako pořadatel projevil zájem JK 
Nové Zámky, z.s., s termínem konání NPDM ve dnech  
13. – 14. 4. 2019. 

 

12. OV schválil uspořádání kurzu pro nové rozhodčí v disciplíně skoky  
a reining v roce 2019. Plánovaný termín zahájení kurzu: leden 2019. 
Případní zájemci se mohou hlásit sekretářce oblasti nebo přímo 
Richardovi Bauerovi. 

 

13. Richard Bauer podal informaci ke zkouškám nových rozhodčí spřežení, 
které se budou konat v Trojanovicích dne 3. 11. 2018. 

 

14. OV projednal a odsouhlasil inventární soupis/seznamy naší oblasti za 
rok 2018. Seznam bude zaslán na ekonomické oddělení ČJF. 

 

15. OV vzal na vědomí informaci (zaslanou e-mailem OV), 
k neoprávněnému startu  koně AURA 1 (KJ092H, K) na závodech Pony  
Liga – Trojanovice dne 6. 10. 2018, parkur st. ZP na limitovaný čas – 
handicap.  Z výše zaslané e-mailové korespondence vyplývá, že danou 
situaci začal řešit VV (p. Martin Blažek, člen VV). OV tímto konstatuje, 
že není oprávněn do daného řízení se jakkoliv vměšovat, případně 
navrhovat řešení dané situace, toto je již zcela v kompetenci VV. 

 

16. OV děkuje paní Daně Denkové za pomoc při dosažení 
nepravomocného rozsudku v kauze zpronevěry peněz Severomoravské 
oblasti. 
ČJF uplatňuje náhradu soudem přiznané škody ve výši 1,711 mil. Kč, 
ve věci zbývající nárokované škody (cca 400 tis. Kč) byla ČJF 
odkázána na občansko-právní řešení. 

 

17. OV schvaluje nákup elektronické časomíry, která bude sloužit pro 
měření času na všech závodech v naší oblasti. Předpokládaná cena 
31.200,- Kč vč. DPH. 

 

 Příští termín jednání OV: 1/2019 
 

 

 
 


