
Zápis z jednání OV číslo 4/2016  OlomoucV ČJF 5/2011 
-  OV ČJF vzal na vědomí a schválil: 

• Schválení příspěvku za reprezentaci na MČR 2016 
• Schválení STP v drezuře pro OM 2017 
• Zahájení disciplinárního řízení 
• Schválení nových členů  ČJF (za rok 2016) 

 
 
Zápis z jednání ze dne 5. 11. 2016                                                                        Olomouc                                            
 
Přítomni:  R. Šalek,  R. Bauer, J. Kubrický,  Z. Žíla,  
Omluveni: K. Šálková, J. Kincl, M. Ohnheiser. 
Zapsala:   J. Měrková 
 
  Text Zodpovídá/termín 

1. OV děkuje za reprezentaci na MČR jezdkyni Lucii Segeťové a k zisku 
bronzové medaile na MČR v paradrezuře. 

 

2. OV zahájil disciplinární řízení na základě podaného „Návrhu na zahájení 
disciplinárního řízení“ navrhovatelky Zuzany Balouškové. OV požádal v této 
záležitosti o právní pomoc sekretariát ČJF. 

R. Šalek 

3. OV schválil Mgr. Petrou Balnarovou předložené nové sportovně technické 
podmínky pro OM v drezuře, s platností od 1. 1. 2017. Podmínky budou 
uvedeny na webu oblasti. 

 
 

4. OV upozorňuje všechny jezdce, kteří splnili podmínky pro vydání 
výkonnostních odznaků, aby své žádosti o vydání zasílali e-mailem sekretářce 
oblasti. Žádost musí obsahovat jméno jezdce, číslo licence, disciplínu, kdy   
a kde byly podmínky splněny (datum a místo konání závodu), a výsledky. 
Výkonnostní odznaky budou předány na galavečeru oblasti. 

 

5. OV připomíná, že galavečer naší oblasti se bude konat v sobotu dne 
17. 12. 2016 v kulturním domě v Novém Jičíně. Kontaktní osoba pro pořádání 
galavečera je Kateřina Kubrická, e-mail: katka.kubricka@seznam.cz.  

 

6. OV oznamuje, že školení nových rozhodčích (II. část) proběhne, 
v předpokládaných termínech: 10. 12. 2016, 7. - 8. 1. 2017 a 28. – 29. 1. 2017 
(závěrečné zkoušky). 

 

7. Byla projednána žádost komise vytrvalosti „diskvalifikace vytrvalostní jezdkyně“ 
pro porušení Všeobecných pravidel jezdkyní E. Řežuchové s koněm Emidor na 
závodech dne 27.10.2016 v Třeštině. OV na základě zjištěných skutečností   
a vyjádření jezdkyně  vydává ROZHODNUTÍ, ve kterém ukládá tříměsíční 
zákaz startu jezdkyně a koně ve veřejných soutěžích ČJF v kterékoliv jezdecké 
disciplíně s platností od 6. 11. 2016 dle článku SV6-2.  Rozhodnutí bude 
zasláno na vědomí gen. sekretářce ČJF Veronice Jiroutové a  jezdkyni Elišce 
Řežuchové. 

 

8.  OV schválil členství v ČJF právnickým a fyzickým osobám (dle platných 
Stanov ČJF) za Severomoravskou oblast na základě podaných písemných 
přihlášek, doručených oblastní sekretářce v průběhu roku 2016. 

 

9. OV schválil  poskytnutí příspěvku z rozpočtu oblasti všem účastníkům MČR, ve 
výši 1,50 Kč/1 km. Příspěvek bude převeden na účet subjektům, kterých jsou 
jezdci - reprezentanti členové, a to na základě uzavřených (podepsaných) 
„Smluv o poskytnutí příspěvku“ (Smlouvy budou rozesílány ve dvou 
vyhotoveních).  Tyto smlouvy je nutno za subjekt podepsat statutárem   
a obratem zaslat  v jednom  vyhotovení zpět sekretářce oblasti (na adresu: 788 
16  Sobotín 286), v termínu nejpozději do 15. 12. 2016 (druhé vyhotovení 
smlouvy si subjekt založí do účetnictví).  

 



Pokud nebudou podepsané a řádně vyplněné smlouvy ve stanoveném termínu 
zaslány zpět, nebude příspěvek z rozpočtu Severomoravské oblasti na tento 
rok poskytnut. 

 Termín příštího jednání: 11-12/2016  

 
 
 
 
 
 


