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Zápis z jednání  
oblastního výboru ČJF –  Severomoravská oblast  

č. 5/2019 
Den konání 17. 12. 2019 
Místo konání Sobotín 
Čas  Od 17,30 Do 20,30  

     
Přítomnost členů OV Radovan Šalek, Ing. přítomen 

Klára Šalková, Ing. přítomna 
Čeněk Šrubař, JUDr. přítomen 
Jaroslav Kincl, Mgr. přítomen 
Jana Holá přítomna 
Jan Kubrický přítomen 
Richard Bauer nepřítomen, omluven 

Přítomnost hostů xx  
Přítomnost dalších osob  xx  

xx  
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 
Program jednání: 

1. Schválení programu jednání: 
Zpráva členky OV 
Zprávy z disciplín oblasti 
Různé 

2. 
2.1. 
2.2. 

2.3.-2.5. 

Členka OV Klára Šalková 
Informace ze zasedání VV ČJF 
Připomínky k OPP 
Různé 

3. 
3.1. 
3.2. 

Zprávy z disciplín 
Drezura 
Vytrvalost 

      4. Rozhodnutí per rollam 
 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Navržený program 
 

Usnesení 
č.1/5/19 

OV schvaluje navržený program. 

hlasování Pro: 6 Proti:0 Zdržel se:0 
2. 
 

2.1. 

Členka OV Klára Šalková 
 
Podala informace ze zasedání VV ČJF viz www.cjf.cz/organizace/vykonny-
vybor/  K probíhajícím jednáním o odměňování sekretářů oblastí, vyplácení 
náhrad za používání kanceláří a prostředků a dále o přípravě rozpočtu na rok 
2020 

 OV bere informace na vědomí. 
2.2. OPP 2020 připomínky: 

- zajištění OPP před zahájením jezdecké sezóny, tj. v měsících leden – duben 
- navrhnout způsob vyplacení odměn za trenérskou činnost v rámci OPP 
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jednotlivým trenérům, a to ze strany subjektů (na dohodu, příjmy 
z příležitostné činnosti - u trenérů, kteří nemají činnost na živnost, ale vlastní 
trenérskou/cvičitelskou licenci a jsou členy pořádajících subjektů; dále                    
u trenérů, kteří jsou zaměstnanci a mají trenérskou činnost přímo v náplni 
práce a pobírají mzdu). 

Usnesení 
č.2.2/5/19 

OV souhlasí s podáním podnětu na VV k připomínkám OPP. 

hlasování Pro:6                                   Proti:0                                    Zdržel se:0 
2.3. 

 
 

Různé: 
Sjednocení poplatku za ZZVJ ve všech oblastech – poplatek ve výši 1 000,- 
Kč. 
  

Usnesení  
č.2.3./5/19 

OV souhlasí s podáním podnětu VV  ke sjednocení poplatku ZZVJ ve 
všech oblastech na částku ve výši 1 000,- Kč. 

hlasování Pro:6                                     Proti:0                             Zdržel se:0 
2.4. Různé 

Provést revizi poplatků ČJF: zvýšení členského příspěvku na částku 500,- Kč, 
snížení licenčního poplatku na částku 100,- Kč. 

Usnesení  
č.2.4./5/19 

OV souhlasí s podáním podnětu VV k revizi poplatků ČJF. 

hlasování Pro:6                                      Proti:0                             Zdržel se:0 
2.5. Různé: 

Byl přednesen návrh na zvýšení příspěvku pro pořadatele OM 2019 
z původních 10.000,- Kč/ 1 den, na 15.000,- Kč/ 1 den. 
Všichni pořadatelé budou osloveni, aby vystavily do konce roku faktury na 
doplatek ve výši 5.000,- Kč. 

Usnesení  
č.2.5./5/19 

OV souhlasí s navýšením příspěvku pro pořadatele OM 2019. 

hlasování Pro:6                                       Proti:0                               Zdržel se:0 
3. 
 

3.1. 

Zprávy z disciplín 
 
Drezura: 
OV projednal návrh změn STP v drezuře pro rok 2020, který podala Simona 
Heidenreichová. Návrh: snížení kategorie pro seniory a snížení kategorie        
u pony (jezdci 13 – 16 let) a dále sloučení/zrušení kategorie A a kategorie B. 
Jednotlivé kategorie stupně STP budou dále v řešení.  

Usnesení 
č.3.1/5/19 

OV schvaluje návrh změn STP v drezuře pro rok 2020. 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 
3.2. Vytrvalost: 

OV projednal návrh změn na STP pro vytrvalost pro rok 2020, který podal 
Milan Kyselý. Návrh: sloučení kategorií při OM. 

Usnesení 
č.3.2/5/19  

OV schválil změnu STP pro vytrvalost OM 2020 . 

hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel se:0 
4. 
 

4.1. 

Rozhodnutí per rollam 
 
OV dne 13. 10. 2019 schválil přihlášky jezdců do SCM voltiž. Hlasování: Pro 
7/Proti: 0/Zdržel se: 0 

4.2. 
 

OV dne 14. 10. 2019 schválil pořadatelství galavečera pro Stáj Kincl, 
v zastoupení Mgr. Jaroslav Kincl. Hlasování: Pro 4/Proti: 3/Zdržel se: 0 
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4.3. 
 

OV dne 14. 10. 2019 schválil místa uspořádání OM 2020: 
- Voltiž: Albertovec; 30. 5. 2020. Hlasování: Pro 7/Proti:0/Zdržel se: 0 
- Spřežení: Těšánky; 30. - 31.5.2020 Hlasování: Pro 7/Proti:0/Zdržel se: 0 
- Všestrannost: Loštice; 20. – 21. 6. 2020. Hlasování: Pro 7/Proti:0/Zdržel se: 
0 
- Drezura všechny kategorie: Nové Zámky; září/2020. Hlasování: Pro 
7/Proti:0/Zdržel se: 0 
- Skoky pony, děti, junioři: Frenštát pod Radhoštěm; 5. – 6. 9. 2020. 
Hlasování: Pro 4/Proti:3/Zdržel se: 0 
- Skoky senioři, mladí jezdci: Olomouc; Hlasování: Pro 7/Proti:0/Zdržel se: 0 
- Vytrvalost: Zábřeh na Moravě; 28. – 29. 8. 2020. Hlasování: Pro 
7/Proti:0/Zdržel se: 0 
- Reining: Kozlovice; 25. - 26. 7. 2020.  Hlasování: Pro 7/Proti:0/Zdržel se: 0 

4.4. OV dne 29. 11. 2019 schválil nákup dřevěných plaket dle nabídky doručené 
firmou SABE, spol. s r.o. v částce 10 738,- Kč. Hlasování: Pro 7/Proti:0/Zdržel 
se: 0 

4.5. OV dne 29. 11. 2019 schválil částečnou úhradu nákladů pořadateli galavečera 
ve výši 15 000,- Kč. Hlasování: Pro 7/Proti:0/Zdržel se: 0 

4.6. OV dne 18. 11. 2019 schválil částečnou úhradu nákladů reprezentantům 
oblasti na MČR pro rok 2019 dle stanoveného klíče 2,- Kč/ 1 km /1 kůň. OV 
dále schválil, že minimálně vyplacená částka na úhradu nákladů vzniklých 
s účastí na MČR je stanovena ve výši 1 000,- Kč; výše schválených částek 
v Kč pro jednotlivé reprezentanty je dále uvedena v přiloženém seznamu, 
který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Poskytnuté náhrady budou 
vypláceny prostřednictvím vystavených faktur dle pokynů ČJF pouze 
subjektům, nikoliv jednotlivcům. Hlasování: Pro 7/Proti:0/Zdržel se: 0  

4.7. OV dne 8. 11. 2019 schválil nákup skříně – archivačního boxu ve výši 4 000,- 
Kč za účelem uložení veškerých kopií dokladů oblasti. Archivační skříň bude 
uložena v místě bydliště sekretářky oblasti, tj. Sobotín 286 a bude zavedena 
do inventárního seznamu oblasti. Hlasování: Pro 7/Proti:0/Zdržel se: 0 

4.8. OV dne 4. 12. 2019 schválil přihlášku do drezurního SCM jezdce Filipa 
Šedého. Jmenovaný splnil podmínku přijetí, tj. prokazatelná výkonnost 
v sezóně 2019 na úrovní MČR. Hlasování: Pro 7/Proti:0/Zdržel se: 0 

4.9. OV dne 12. 12. 2019 schválil doporučení zvýšení kvalifikace na rozhodčí 
specialista skoky pro Moniku Kopišovou. Hlasování: Pro: 7/Proti:0/Zdržel se:0 

  
Z toho podněty pro Výkonný výbor ČJF: 

1. OV dává tímto následující připomínky k OPP pro rok 2020:  
- zajištění OPP před zahájením jezdecké sezóny, tj. v měsících únor – duben 
- jakým způsobem má být vyplacena odměna za trenérskou činnost  v rámci 
OPP jednotlivým trenérům, a to ze strany subjektů (na dohodu, příjmy 
z příležitostné činnosti - u trenérů, kteří nemají činnost na živnost, ale vlastní 
trenérskou/cvičitelskou licenci a jsou členy pořádajících subjektů; dále u 
trenérů, kteří jsou zaměstnanci a mají trenérskou činnost přímo v náplni práce 
a pobírají mzdu). 

2. OV žádá o zvýšení kvalifikace na rozhodčí specialista pro disciplínu skoky 
národní rozhodčí Moniky Kopišové.  Jmenovaná splnila podmínky pro zvýšení 
kvalifikace dle požadavků ČJF – dokument Vzdělávání v ČJF v platném znění. 

3. 
 
 

OV  dává podnět k projednání VV ke sjednocení poplatků za ZZVJ ve všech 
oblastech na částku ve výši 1 000,- Kč. 
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       4. 
 

OV dává podnět k projednání VV k navýšení členských poplatků na částku 
500,- Kč a ke snížení licenčního poplatku na částku 100,- Kč. 

 
        Zapsala: Jarmila Měrková 


