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Zápis ze 18. schůze  OV Vysočina – 6. 8. 2018 v Hybrálci 

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

Zdeněk Hrnčíř 

Omluven: Ing. Pavel Vaněk, Magda Škardová 

Hosté: Václav Staněk, Pavel Matoušek, Jitka Beranová 

OV zahájil Ing. Studenec a byl schválen návrh programu 18. schůze OV.  
                    

1) Informace z rady ČJF  

- prezidentka Ing. Plachá seznámila Radu s procesem zpracování účetní závěrky za 

rok 2017. Se zpracováním účetní závěrky došlo k revizi celého procesu účtování 

roku 2017 a i roku 2018. Rada vzala na vědomí sestavení účetní závěrky a 

odevzdání daňového přiznání. 

- Rada navrhuje sestavení ekonomické komise s hlavním cílem revize stávajících 

platných dokumentů majících dopad na tvorbu rozpočtu. Jednotlivé OV mají 

navrhnout kandidáty. OV Vysočina navrhuje sekretářku Martina Váňovou. 

Sekretářka děkuje za projevenou důvěru, ale musí pro pracovní vytížení 

odmítnout.  

- Rozpočet bude předložen na příštím zasedání Rady včetně informace o čerpání za 

předchozí období.  

- Rada schválila úpravu Registračního a přestupního řádu a úpravu Sazebníku 

(schvaluje poplatek za druhý a další přestup v průběhu kalendářního roku ve výši 

2000,- Kč).  

- Novým členem VV – viceprezidenta pro ekonomiku se stala Ing. Klára Šalková. 

- Generální Sekretář Ing. Kunzl informoval o výrobě časomír. 

 

2) Projednání finančních odměn SPV, DPV a pony pohár, zajištění finále 

 

Sekretářka – zajistí kokardy, poháry, putovní poháry, šerpy 

Smlouvy uzavřeny – Swoboda Kč 5000,-, Alfa in Kč 2000,-, Kolektor Kč 12000,-, 

Drastich Kč 5000,-, ČEZ Kč 100000,-, Natural Kč 10000,- 

Další sponzory zajistí - Rianon granule (Grodl), Kamír (Studenec), Doucha 

(Vejmělek), Musil (Vejmělek), Eqvicov, Equisun, ZD Částrov 

Rozdělení cen  do DPT – 29000,- ceny, 5000,- příspěvek na oblečení MČR 

 

Skokový pohár ceny – Příloha č. 1 

Drezurní pohár ceny – Příloha č. 2 

Dětský pony tour ceny – Příloha č. 3 

 

Změna statutu DPV – Podmínkou startu ve finále Drezurního poháru je účast nejméně 

v jednom kvalifikačním kole závodech DPV.  

 

Beranová -  návrh na příští schůzi na jednotnou barvu pro oblast. 
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Václav Staněk – Kolik závodů SPV je potřeba odjet, aby se kvalifikovali jezdci do 

finále SPV? (1/3 ze 7 je 2,333) – OV rozhodl, že stačí dva závody.  

 

3) Čerpání provizorního rozpočtu a výhled do konce roku 

Sekretářka předala tabulku OV ohledně čerpání rozpočtu. Čerpání rozpočtu pokračuje dle 

schváleného provizorního rozpočtu.  

Sekretářka upozorňuje členy OV, že v programu Xaverius nejsou stále uveřejněny příjmy, 

které plynou z JIS (ZZVJ, startovné do DPV, SPV, DPT).  

4) Informace z průběhů závodů 

 

MČR pony – vedoucí ekipy byla zvolena Veronika Krejčířová 

Grodl – informoval o velmi dobré účasti na MČR všestrannosti a jiných MČR.   

Vejmělek  navrhuje včasné sestavení skokového týmu. 

 

Byla schválena změna sportovně technických podmínek pro OM pony 

Skoky – pony 8-12 let Z s handicapem, pony 13-16 let ZL s handicapem 

Drezura – pony pro obě kategorie DU/A 2018 

 

5) Různé 

 

Per rollam  - schválen dodatek č. 1 ke statutu SPV, DPV a DPT 

  - schválena změna statutu DPT 

Změna termínu závodů – JK Hipo Jihlava 22.4.- 17.6. a Zámecká stáj Plandry 20.5. 

na 19.5. a nové závody 23.9. OM pony 

 

ZZVJ Bystřice nad Perštejnem – 23. 8.  2018 Grodl, Grodlová, Studenec 

Paní Hana Bernovská udělá přípravu před ZZVJ 21. 8. 2018. 

 

Přestup do naší oblasti Wiki Horní Újezd – Věra zimová  - schváleno. 

 

Upozornění od mluvčí – je možnost do zpravodaje zasílat články z oblasti. 

 

Na Galavečer oblasti domluvena kapela Wait na 2.února 2019. Je nutno zajistit sál 

(Grodl, Vejmělek). 

 

Proplácení výher OM – Sekretářka oblasti informovala o snaze ČJF sjednotit 

vyplácení odměn na oblastní mistrovství: smlouva s pořadatelem, že výhry na 

oblastní mistrovství vyplatí a na základě faktury mu budou proplaceny. OV 

nesouhlasí, po pořadatele by to byla finanční zátěž.  

 

Staněk – žádost OV na nákup velkého vodního příkopu.  

V Hybrálci  6. 8. 2018 

 

Zapsala: Martina Váňová                                                     Odsouhlasil: Ing. Zdeněk Studenec 
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