
Zápis z jednání OV číslo 2/2016  OstravaOV ČJF 5/2011 
-  OV ČJF vzal na vědomí a schválil: 

• Příspěvky za umístění na OM 2016 
• Příspěvky na pořadatelství OM 2016 
• Příspěvky na talentovanou mládež na rok 2016 
• Směrnici ke ZZVJ – doplnění 
• Cestovní náhrady vedoucím ekip 

 
Zápis z jednání ze dne 02.05.2016                                                                              Ostrava                                        
 
Přítomni:  R. Šalek,  R. Bauer, J. Kubrický, Z. Žíla, K. Šálková, J. Kincl 
Omluven: M. Ohnheiser  
Zapsala:   J. Měrková 
 
 
  Text Zodpovídá/termín 

1. OV schválil  znění dodatku ke Směrnici ke ZZVJ, pořádaných v naší oblasti. 
Směrnice bude doplněna Dodatkem č. 1., který bude platný ode dne 
02.05.2016. Dodatek č. 1 ke Směrnici ke ZZVJ obsahuje následující 
ustanovení: 
I.  Náležitosti  přihlášky k ZZVJ:  
- v přihlášce bude vždy doplněno jméno garanta a číslo jeho licence 
- v přihlášce bude doplněno vždy i jméno koně a licence nebo životní číslo 
- uzávěrka přihlášek je stanovena vždy na 7 dní před konáním ZZVJ 
II. Povinnost přítomnosti veterinárního dozoru na ZZVJ – bude hrazeno 
z rozpočtu oblasti do výše 1000,- Kč/den 
Ostatní ustanovení Směrnice ke ZZVJ zůstávají v platnosti. 
 
OV upozorňuje všechny pořadatele ZZVJ, že od 01.05.2016 platí nová 
metodika pro ZZVJ. V této souvislosti byly navrženy dva termíny jako vzorové 
ZZVJ:  Dne 11.5.2016 v Chotěbuzi a dne 23.8.2016 ve Sviadnově. Oba 
termíny budou zaslány komisi pro vzdělání  za účelem nabídky jejich účasti na 
ZZVJ, případně dalších  zájemců z řad komisařů. 

Jarmila Měrková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Bauer 

2. OV schválil příspěvek na pořadatelství OM všech disciplín ve výši 10 000,- 
Kč/1 pořadatelský den. Příspěvek bude proplacen na základě uzavřené 
„Smlouvy“ mezi pořadatelem a ČJF. K poskytnuté částce budou vždy 
doloženy výdaje (co bylo z příspěvku pořízeno/uhrazeno). Podepsání smluv a 
vyplácení příspěvků pořadatelům zajistí sekretářka oblasti. 

Jarmila Měrková 

3. Na základě jednání Rady ČJF byly uděleny výjimky pro prodloužení platnosti 
cvičitelských licencí pro  Petra Gzyla, Martinu Jochovou a Jitky Mlčochovou.   

 

4. OV se tímto obrací na všechny manažery jednotlivých disciplín v naší oblasti, 
aby kontaktovali členy OV, zvolené pro svou disciplínu a nahlásili: 
1)  Počty  ks medailí, dek a šerp potřebných pro umístěné na OM jednotlivých 
disciplín:  
Zdeněk Žíla – SKOKY, PONY 
Jan Kubrický – DREZURA, VŠESTRANNOST, VOLTIŽ 
Ing. Klára Šálková – REINING, SPŘEŽENÍ, VYTRVALOST 
2) Návrhy na jmenování vedoucích ekip na MČR. 

Zdeněk Žíla, Jan Kubrický,  
Klára Šálková 

5. OV schválil dodavatele dek, medailí a šerp (firma Kamír a Co, spol. s r.o.,   
a firma SABE, spol. s r.o.). Podsedlové dečky obdrží všichni  členové  družstev 
zdarma. Případným zájemcům z řad jednotlivců, startujících na MČR, budou 
podsedlové dečky nabídnutý  k odprodeji.  
OV schválil nákup košil pro reprezentanty na MČR v disciplíně reining. 

 

6. OV se obrací na všechny děti a juniory z naší oblasti, kteří splní kvalifikační Zdeněk Žíla 



kritéria, a budou mít zájem reprezentovat naši oblast v kategorii družstev na 
MČR 2016 v Equine Sport Center v Olomouci, aby se přihlásili trenérovi české 
juniorské reprezentace Zdeňkovi Žílovi, kontakt mobil: 603 271 179, e-mail: 
staj.zila@seznam.cz.  
Motivační dopis je součástí tohoto zápisu. 

7. Sekretářka oblasti upozorňuje všechny zájemce pro starty na MČR o nutnosti 
doložení potvrzení splnění kvalifikací. Potvrzení kvalifikací je potřeba doložit  
na předepsaném formuláři (je přílohou tohoto zápisu) nejpozději 7 dní před 
uzávěrkou přihlášek na MČR. Potvrzení kvalifikací bude pořadateli MČR 
odesláno hromadně za oblast.  
Potvrzené formuláře zasílejte poštou nebo e-mailem: 
jarmila.merkova@seznam.cz 

Jarmila Měrková 

8. OV schválil finanční příspěvek pro talentovanou mládež naší oblasti, tj. 
mládež do 18-ti let včetně s platnou jezdeckou licencí. Příspěvek bude 
poskytnut ve výši 250 Kč/den; max. výše příspěvku může činit 1000,- Kč na 
jezdce.  
V předchozích letech byl tento příspěvek hrazen z dotace MŠMT, která byla 
poskytnuta ČJF. ČJF tyto příspěvky/dotaci rozdělila v minulých letech podle 
stanoveného klíče (podle počtu členů) jednotlivým oblastem. V letošním roce 
bude příspěvek poskytnut prozatím z rozpočtu oblasti, a v případě poskytnutí 
dotace z MŠMT bude příspěvek přeúčtován. 
Příspěvek bude poskytnut za absolvovaná soustředění talentované mládeže, 
která proběhla v období od 01.11.2015 do 01.04.2016, pod vedením 
kvalifikovaných trenérů nebo cvičitelů s platnou licencí.  
Požadavek na proplacení zasílejte sekretářce oblasti na předepsaném 
formuláři (přílohou tohoto zápisu) s podpisem trenéra/cvičitele, u něhož bylo 
soustředění absolvováno, v termínu do 31.5.2016.  
Důležité upozornění: tak jako v loňském roce,  budou i v roce letošním 
příspěvky propláceny pouze jednotlivcům (mládeži) na doložená čísla účtů, 
uvedená ve formuláři, nikoliv hromadně subjektu. 

Jarmila Měrková 

9. OV schválil doplnění  seznamu kandidátů na školitele oblasti H. Seznam je 
součástí tohoto zápisu. 

 

10. OV byly k 02.05.2016 předloženy 2 návrhy na pořadatelství galavečera 
(Kateřina Kubrická a Ivana Gračková). Vzhledem k tomu, že stanovený termín, 
do kdy se mohou případní zájemci hlásit, uplyne až 10.5.2016, bude   
o  pořadateli galavečera Severomoravské oblasti rozhodnuto až po uplynutí 
tohoto termínu. Výsledek bude zveřejněn na stránkách OV. 

 

11. OV schválil poskytnutí příspěvku pro umístěné jednotlivých disciplín  na OM ve 
stejné výši jako v loňském roce pro jednotlivé disciplíny SKOKY, 
VŠESTRANNOST, DREZURA, VYTRVALOST, SPŘEŽENÍ,  REINING, 
následovně: 
Senioři: 
1. místo  3500,- Kč 
2. místo  3000,- Kč 
3. místo  2500,- Kč 
4. místo    850,- Kč 
5. místo    850,- Kč 
Junioři, mladí jezdci  
1. místo  2400,- Kč 
2. místo  2000,- Kč 
3. místo  1500,- Kč 
4. místo    800,- Kč 
5. místo    700,- Kč 
Voltiž 
1 000,- Kč/subjekt 
Děti, děti na pony 
Bez finanční odměny 

 



 
Spřežení (jednospřeží, dvojspřeží a pony spřeží) 
1. místo  3500,- Kč 
2. místo  3000,- Kč 
3. místo  2500,- Kč 
4. místo    850,- Kč 
5. místo    850,- Kč 
 
OV schválil poskytnutí příspěvku jezdcům spřežení ve výši 12 000,- Kč, který 
bude určen na částečnou náhradu dopravy pro účastníky OM spřežení 2016 v 
Těšánkách a je vyčleněn z rozpočtu – kapitoly příspěvky za pořadatelství (2 
dny OM spřežení; 10 000,- Kč/1den); zbývající částka ve výši 8 000,- Kč bude 
poskytnuta pořadateli JS Galatík Těšánky. 
 
 
OV schválil, že pořadatelé OM zajistí proplacení příspěvků umístěným  na 
vlastní náklady, a následně doloží fotokopie dokladů s podpisy 
umístěných, dokladujících převzetí finanční hotovosti, sekretářce oblasti, která 
zajistí jejich zpětné proplacení pořadateli.  
Ve výjimečných případech si mohou pořadatelé požádat o zálohu, která bude 
převedena na jejich účet, a kterou pak následně do 10 dnů proúčtují.   
 
OV upozorňuje všechny pořadatele OM, že mistrovská soutěž může být 
vyhlášena, pouze v případě, že bude zajištěna účast min. 3 jezdců z různých 
subjektů. Sportovně technické podmínky pro jednotlivé disciplíny zůstávají 
stejné jako v loňském roce. 

12. OV schválil příspěvek ve výši 8 000,- Kč disciplíně spřežení na pořízení 1 ks 
překážky. Částka 8 000,- Kč vznikla jako přeplatek, který nevyfakturoval 
pořadatel OM spřežení  2015 JS Galatík Těšánky.  Fakturační údaje poskytne 
sekretářka oblasti. 

Jarmila Měrková 

13. Výše příspěvku určená na částečnou náhradu dopravy reprezentantům naší 
oblasti na MČR bude určena až v posledním čtvrtletí tohoto roku, a to podle 
disponující zůstatkové částky na účtu naší oblasti. 

 

14. OV schválil proplacení výdajů jmenovaným vedoucím ekip následovně: 
- Cestovní náhrada bude hrazena dle platné Směrnice ČJF pro 

poskytování cestovních náhrad pro rok 2016, tj. stravné + 5 
Kč/1km. 

- Výdaje za ubytování dle skutečných výdajů, max. však 1 000,- Kč/1 
noc. 

Vyplněné cestovní příkazy (poštou i elektronicky) budou zasílány sekretářce 
oblasti. V cestovních příkazech je potřeba vždy uvést číslo bankovního účtu, 
kam budou výdaje proplaceny. 

Jarmila Měrková 

15. OV schválil znění návrhu ke změně znění osnov pro zkoušky instruktor 
jezdectví, s tím, že OV navrhuje, aby byla  prominuta praktická zkouška 
podsedlová (drezura a parkur) všem držitelům stříbrného výkonnostního 
odznaku. Tento návrh bude zaslán k dalšímu jednání komisi pro vzdělávání. 

Richard Bauer 

16. OV schválil, že  schvalování rozpisů v naší oblasti pro voltiž bude zajišťovat 
Michaela Guznar Růžičková a pro reining Ing. Klára Šálková. 

 

17. OV schválil podání návrhu na doplnění hlavního komisaře pro ZZVJ v reiningu 
o Ing. Kláru Šálkovou.  

Richard Bauer 

18. OV oznamuje všem předkladatelům projektů, že doposud ČJF nepodala žádné 
informace, které projekty budou zařazeny k proplacení. 

 

19. Termín příštího jednání OV 06/2016.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 


