
   Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF 
ze dne 12. 2. 2018 

 
 

 Přítomni:      ing. J. Balaštík, L. Daňková, ing. P. Rydval, M. Sehnalová  
 Omluveni:    Mgr. S. Zemanová, J.  Holub 

 Za komise:    Hana Chmelová, ing. Z. Přibylová, ing. Jana Podrapská,  P.  Žákovská,  
K. Súkupová, M. Slováček 

 Hosté:           ing. Pavel Hirka, Martin Veselský  
Program: 

1. Informace předsedy ZO   
2. Seznámení s rozpočtem oblasti a čerpání kapitol 
3. Zprávy z komisí 
4. Různé 

 
1) Informace předsedy ZO 
 

– poslední zápis VV ČJF  je ze dne 3.1. 2018 - nebyla možnost informovat o činnosti vedení ČJF, zřejmě 
nejsou žádné důležité věci k řešení 
- zápis Rady byl projednán na minulém zasedání 
 
2) Seznámení s rozpočtem a čerpáním kapitol 
 

- Sekretář předložil nový předběžný rozpočet pro rok 2018, do kterého byly zařazeny i peníze určené na 
kapitoly. Vzhledem k tomu, že podle prvotních návrhů byly příspěvky na kapitoly značně kráceny, byly 
upraveny i výše podpory tak, abychom alespoň částečně ulevili jezdcům při podpoře ZZVJ a soustředění.  
Rozpočet bude přiložen k zápisu OV.  
 
3) Zprávy z komisí 
 

Drezura – ing. J. Podrápská  
- první drezurní soustředění v Nemochovicích již proběhlo, druhé bylo z důvodu silných mrazů přeloženo 
- p. Podrápská informovala, že stále není uhrazen příspěvek z roku 2017, který byl schválen na drezurní 
Národní pohár  
 
Skoky – ing. Přibylová, M. Slováček 
- skoková soustředění v Tlumačově pokračují dle rozpisu   
- úprava STP pro MZO ve skocích – po připomínkách jsou upraveny takto: kategorie děti (ZZ a ZM), 
junioři (ZM a Z), ml. jezdci (Z a ZL) a senioři (dvoukolové L, první kolo L*a druhé kolo L**). V případě, 
že se kategorie nenaplní, bude kategorie 12 – 16 let (ZM a Z), 17 – 21 let (Z a ZL) a senioři (dvoukolové 
L, první kolo L*, druhé kolo L**).  
 
Všestrannost – H. Chmelová 
- vyhodnocení Styl šampionátu ve všestrannosti proběhlo 24.2.2018 v rámci galavečera Zlaté podkovy  
   v Humpolci. 
- komise schválila rozhodčí na MČR  
- 25.3. 2018 proběhne v Suché školení trenérů, instruktorů a stavitelů tratí,  P. Lars Christensson je jedním  
  z lektorů  
- komise projednala národní úpravy pravidel všestrannosti pro rok 2018 a předala ke zpracování  
  legislativní komisi.  
- výkonnostní žebříček 2017 – naši jezdci:  Petr Lacina 13. místo, Jan Holec 15. místo 
   CNC* a vyšší (min.. v 5 startech): Jan Holec 2. místo (6 startů), Petr Lacina 9. místo (7 startů) 
   pořadí dvojic: Petr Lacina + Kamikatze  4. místo (7 startů), Jan Holec + Tasznik 8. místo (6 startů)  
   pořadí koní: Kamikatze 4. místo (7 startů), Tasznik  8. místo (6 startů) 
 
 



Pony – L. Daňková 
-  oblastní mistrovství pro pony proběhne  23.6.2018 v Přerově, STP pro kategorii  8 – 12 let dvoukolové 
ZLP,  pro kategorii 13 – 16 let dvoukolové ZLP   
 
3)  Různé 
 
- poděkování ZH Tlumačov za velmi pěkné halové závody - Zimní jezdecký pohár ve skocích i spřežení  
 
- OV schválil nové kluby do oblasti: Stáj Merefy, JK Mansberk, Equiteam Doloplazy, JK Ranč Tlumačov,  
  Sportovní stáj Helena, Jezdecký spolek Roštění 
 
- rádi bychom pořídili časomíru, pokud má někdo z členů kontakt na výrobce jezdecké časomíry, ať   
  pošle sekretáři oblasti   
    
- školení – všeobecný refreshing pro rozhodčí (všeobecná pravidla, práce stewarda, první pomoc,     
  veterinární pravidla) a refreshing pro skokové rozhodčí proběhne 24.3.2018 v Hulíně 
 
- rozhodčí pro drezuru mají povinné školení  v Těšánkách dne 7.4.2018   
  
- připomínky ke školení rozhodčích: vzhledem k tomu, že je v zájmu ČJF, aby se rozhodčí a ostatní   
 funkcionáři dále vzdělávali, doporučují rozhodčí tato školení hradit přímo z prostředků ČJF. Doporučují  
 úhradu za školení pro všechny rozhodčí ve stejné výši. Oblast zajistí prostory a lektory, ČJF uhradí   
 náklady na školení a vybere poplatek za školení. 
  
- rovněž poplatek za ZZVJ, by měl být stejný pro všechny uchazeče bez rozdílu, ze které oblasti jsou  
 (jsou to členové ČJF a měli by mít stejné podmínky v celé ČJF, mnohdy jsou to právě tito uchazeči, kteří 
navýší příjem oblasti za zkoušky a tím vlastně sníží náklady na komisaře a veškeré další výdaje oblasti za 
ZZVJ)  
 
- nespokojenost členů ZO s prací VV ČJF  a sekretariátu: 
  1) zápisy z VV jsou zveřejněny velmi pozdě a ještě jsou značně nesrozumitelné (místo toho, co se  
      projednávalo, je uveden jen bod, který členům nic neříká)  
  2) nezveřejňuje zápisy z KRK – poslední zápis je z 14.3.2016 
  3) při zveřejňování informací na webu ČJF - uvést datum. Zveřejněné informace jsou po několika  
      dnech staženy a následně opět vloženy s opravou, což je matoucí.  
 
- OV žádá o okamžitou nápravu a zveřejnění všech zápisů KRK na stránkách ČJF, dle vyjádření 
předsedy oblasti a účastníků konference ČJF - KRK pracuje dobře, jen zápisy se nikde nezveřejňují 
  
- JIS byl zřejmě nutný - byla na to zvolena IT komise, která celá nese zodpovědnost za průběh této    
  akce. Nelze veškerou odpovědnost přenést pouze na pana Blažka. IT byla zřízena jako poradní orgán  
  VV ČJF.  Jistě je někde uvedeno, kdo může podepisovat faktury. Pokud toto právo neměl, kdo dal 
příkaz k úhradě? To vše by si měli členové VV ujasnit! Je nutné, aby nezávislá firma posoudila 
finanční náročnost hotových prací na JIS. 
 
- doporučujeme také provést rekonstrukci hospodaření ČJF, jinak se žádnému závěru nedopracujeme   
   Na chaos z roku 2016 úspěšně navázal rok 2017 a nyní úspěšně navazuje rok 2018. Jako omluvu 
nelze brát časté střídání účetní ani Víceprezidenta pro ekonomiku. Možná bude jednodušší předat 
vedení účetnictví některé účetní firmě, stejně jako zpracovává mzdy ČJF externí firma.  
 
Zapsala: Marie Sehnalová 


