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Zápis ze 19. schůze  OV Vysočina – 14. 11. 2018 v Hybrálci 

Přítomni: Ing. Zdeněk Studenec, Jaroslav Grodl, Jiří Vejmělek,  Martina Váňová, Jan Emmer, 

Zdeněk Hrnčíř, Magda Škardová 

Omluven: Ing. Pavel Vaněk 

Hosté: Pavel Matoušek, Zdeněk Ságl, František Háva, Jitka Beranová 

OV zahájil Ing. Studenec a byl schválen návrh programu 19. schůze OV.  

                                       

1) Informace z rady ČJF  

- Ing. Plachá seznámila Radu s výsledky čerpání rozpočtu 2017 a výpočtu rezerv 

(stav rezervy oblasti Vysočina k 31. 12. 2017 je Kč 329895,-). 

- Byla odhlasována změna jednacího a volebního řádu konference oblasti. (viz. 

bod 5) 

- Na základě informace o průběžném čerpání rozpočtu roku 2018 Rada schválila 

navýšení zdrojů rozpočtu oblastí (oblast Vysočina Kč 82500,-). 

- Rada schvaluje klíč na stanovení počtu delegátů na volební Konferenci ČJF na 

jaře 2019 (oblast Vysočina 5 delegátů).  

- V diskusi zmíněn návrh na změnu stanov – pobočné spolky.  

  

2) Finanční odměny a Oblastní projektová podpora 

Sekretářka informovala o Radou schválené navýšení zdrojů oblastí (oblast 

Vysočina Kč 82500,-). S podmínkou čerpání a to že bude minimálně z 50% 

vyčerpán na talentovanou mládež – věkové rozpětí 8 – 18 let včetně. Lze čerpat 

buď na kapitolu III  OPP – oblastní SCM vyúčtovaný nebo jako příspěvek na 

talentovanou mládež – omezeno věkem od 8 – 18 let včetně. Pokud budete čerpat 

jako příspěvek, pak bude uzavřena smlouva na subjekt (smlouvu podepíše 

předseda oblasti na základě zmocnění), pod kterým jezdec startuje a přílohou 

smlouvy bude i výsledková listina ze závodů (je možná jedna pro více jezdců) a 

soupis finančních prostředků které poskytujete a ten bude v tabulce.  

Sekretářka informovala o stavu vedení účetnictví v programu Xaverius a 

upozorňuje na chyby v programu (duplicitní platby, chybějící platby, 

nepřehlednost zadaných plateb, špatně zadané platby z JIS. Výsledný rozdíl 

nákladů a výnosů neodpovídá skutečnosti. Pro oblast je důležité vědět stav 

hospodaření, aby měla možnost s prostředky hospodařit a plnit plánovaný 

rozpočet.  
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Oblastní výbor byl seznámen s aktuálním čerpáním rozpočtu, který sekretářka 

vypracovala z měsíčních vyúčtování oblasti.  

Sekretářka předložila seznam na čerpání odměn na MČR a mezinárodní závody 

spolu s talentovanou mládeží. Oblastní výbor schválil využití příspěvku Oblastní 

projektové podpory na odměny na MČR pro talentovanou mládež a účastníky 

MČR. Seznam proplácených odměn viz. příloha č. 1. 

Dopis paní Krejčířové o návrhu rozdělení příspěvku – neschváleno, z důvodů 

čerpání prostředků na talentovanou mládež (viz. schválený seznam).  

Schváleny odměny ve výši 3000,- pro pana Františka Hávu (schvalování rozpisů) a 

Lukáše Krajíčka (propagační činnost oblasti) a pro účastníky mezinárodních 

závodů ve výši 5000,- Kč. 

Schválen návrh na nákup vodního příkopu. Zajistí Zdeněk Hrnčíř.    

Příprava rozpočtu 2019 – nejsou žádné podklady.  

3) Schválení rozpočtu na rok 2018 

OV schvaluje rozpočet pro rok 2018 ve stejném znění jako byl provizorní 

rozpočet, který byl schválen OV dne 8.3.2018.  

4)  Příprava konference 

- proběhne 16. února, místo bude upřesněno 

- Pozor změna při podávání plných mocí (úprava Jednacího a volebního řádu 

Konference oblasti, Článek III/odst. 3) 
„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“ 

-  předseda žádá, aby mu do 1. února zaslali statutární zástupci jednotlivých 

subjektů návrhy na předsedu a členy Oblastního výboru Vysočina.  

5) příprava kalendáře závodů 2019, návrh oblastních mistrovství 

Schůze pořadatelů závodů se bude konat 30. listopadu v Hybrálci od 17 hodin. 

 

OV rozhodl dle žádostí klubů  o konání oblastních mistrovství: 

skokové – JK Merko Hybrálec, skokové pony – JK Hipo Jihlava, drezurní a 

všestrannost – JK ČZA při ŠS Humpolec, drezurní pony – Zámecká stáj Plandry.  

  

Byla schválena změna sportovně technických podmínek pro OM roku 2019 

- pony skoky: pony 8-12 let ZL s handicapem, pony 13-16 let L s handicapem 

- drezura senioři navýšení na stupeň S 
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6) Příprava a zajištění společenského večera 

- 1. února 2019  

- kulturní dům Ústí (kapacita 250 lidí) 

- kapela Wait  

- sponzoři –  zkusit zajistit jako loni (Kamír, Schaumann, Školní statek Humpolec, 

Equisun, Krajíček) 

- občerstvení 

- raut – (divočák na guláš zajistí pan Studenec) 

- tombola –  vyhlášení po půlnoci ze slosovatelných vstupenek (rozeslat žádost na 

kluby s pomocí na tombolu) 

- vstupenky – slosovatelná, cena Kč 100,-, pan Vejmělek zajistí osoby na prodej 

vstupenek a tombolu, sekretářka zajistí pokladnu a orazítkované vstupenky, 

rezervace vstupenek u pana Grodla 

- pozvánky sponzoři + volné vstupenky  

- doprovodný program  

- prezentace fotografií 

- seznam vyhodnocených + ceny, vypracuje sekretářka a zveřejní 

- čestné odznaky + výkonnostní odznaky 

- anketa skokan roku  

 

Vyhodnocení:  

Kvalifikace SPV 3 kategorie a DPV 2 kategorie, DPT 2 kategorie - dostanou poháry do 3. 

místa + cena 

OM vítěze skoky, všestrannost, pony, drezura 

Jubilanti 60 a 70 let 

MČR + mezinárodní závody  

Výkonnostní odznaky 

Čestný odznak –  návrh na výkonný výbor připraví pan Studenec (JK Humpolec zažádal o 

čestné odznaky pro Zdeňka Němce, Františka Hávu, Zdeňka Ságla a MVDr. Helenu 

Novákovou) 

Anketa Skokan roku 

 

7) Různé 

Starty bez licence – Michaela Ausficírová (kůň Flaming), Dominika Maternová 

(kůň Taraca), Dušan Simovski (kůň Charlotte 5). Všichni uvedení jezdci startovali na 

koních s nezaplacenou licencí. Dle N9 – národní soutěže, odst. 11 byl jejich start 

neoprávněný a museli být ze soutěže diskvalifikovaný. Dle přílohy SV6 – omezení startu 

dvojice (sportovec a kůň) a neoprávněný start, odst. 5.5. byla tato sankce vyhlášena OV.  
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(Pozor na odst. 5.2. V případě dodatečného zjištění z výsledkových listin nedodržení 
tohoto pravidla je daná dvojice automaticky ze soutěží dodatečně diskvalifikována, musí však na 
výsledkové listině zůstat mezi dvojicemi, které nedokončili s výsledkem „Diskvalifikace – 
neoprávněný start“. V souladu s čl. 169 VP.  

5.3. Opakované porušení tohoto pravidla Sportovcem, případně zjištění záměny koní je 
automaticky klasifikováno jako podvod. Má mimo disciplinárního postihu vyhlášeného 
příslušným orgánem ČJF za následek automatický tříměsíční zákaz startu Sportovce a koně ve 
veřejných soutěžích v kterékoli jezdecké disciplíně.  

5.4. V případě opakovaného porušení tohoto pravidla u jednoho pořadatele závodů se 
stává účastníkem řízení i pořadatel, který má dle PJS odpovědnost za kontrolu oprávněnosti 
startů Sportovců a koní a tvorbu startovních listin..  

5.6. Do projednání a vyhlášení sankce nejsou z daných soutěží zpracovány výsledky do 
kariér koní ani výkonnostních žebříčků žádnému z účastníků dané soutěže. Strana 77 Všeobecná 
pravidla 2018 5.7. Po vyhlášení sankce (v zápisu OV / VV) je oblastním sekretářem nebo 
Generálním sekretářem pořadatel vyzván k zaslání opravených výsledků do JIS (v PDF i v 
elektronicky zpracovatelném formátu.) 

Zrušené závody: 

10.6. 2018 Drezurní závody Dvoreček 

15.7. 2018 Drezurní závody Dvoreček 

Oblastní výbor rozhodl o zaplacení pokuty Military centrum Dvoreček v hodnotě 

Kč 2000,- za opakované zrušení závodů.  

Semináře pro příští rok  

- školení rozhodčích (parkur, všestrannost) 

- semináře drezurní (školitele zajistí Magda Škardová), military (zajistit Jaroslava 

Hatlu), parkur (školitele zajistí Zdeněk Hrnčíř) 

Měřící kolečko předala sekretářka panu Ing. Stanislavu Šamalovi.  

 

V Hybrálci  14.11. 2018 

 

Zapsala: Martina Váňová                                                     Odsouhlasil: Ing. Zdeněk Studenec 

 


