
Návrh nového znění Stanov CJF, o.s. -

STANOVY OBCANSKEHO
SDRUZENI

1. článek
Název sdružení

1.1. Niízev občanského sdružení je ,,Česká jezdecká federace, o.s...

1.2. Nazev sdružení v mezinárodním sýku: Czech Equestrian Federation (CZE NF).

l.3. Česká jezdecká federace, o.s. (dáe jen ''ČJF' o.s...) je občanským sdružením za|oženým
podle zríkona č. 83/1990 Sb, o sdružovlání občanů, vytvořeným na principu dobrovolnosti
a demokraticloých zásadách.

].4. ČJF, o's. členem Českého svazu tělesné v'-icholy (ČSTV), Českého olympijského výboru
(ČoV) a členem Mezinrírodní jezdecké federace FEI @ederation Equestre
Intemationďe).

1.5' ČJF, o.s' je organizátorem a představitelem jezdeckého sporfu v České republice. ČJF,
o.s. je opráurěna schvalovat národní i meziniírodní závody v souladu se Stanovami FEI, a
mezinrírodními Pravidly jezdeckého sportu (PSJ) a přidělit jejich pořádríní konkrétnímu
pořadateli.

1.6. čJF, o.s. sdruŽuje amatérské i profesionální zájemce o jezdecloý sport, sportovní oddíly,
kluby a podnikatelské subjekty věnující se jezdeckému sportu působící na území České
republiky.

1.7. ČJF, o.s. neorganizuje ani neřídí dostihoý sport.

2. čIánek
Sídlo sdružení

2.7 ' Zátopkova 100/2' P.o. Box 40' l60 17 Praha 6' Strahov.

3. článek
CíIe sdružení

3.1. Cílem Českéjezdecké federace, o.s. je:

3. 1 .l . propagovat jezdec[ý sport ve společnosti,

3.1.2' metodicky a cílevědomě působit v oblasti rozvoje rekreačního, ýkonnostního a
r,rcholového sportu ve všechjeho formách,

3.1.3. prosazovat zájmy jezdeckého sporh] na urovni ústředních orgránů strítrrí sprály a
místních samospráv a působit tak na tvorbu všech právních norem ýkajících se
jezdeckého sportu,

3.1.4. spolupracovat s niirodními svazy a federacemi ostatrrích států' členů FEI'
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3.1.5. připravov aÍ a zabezpeč,ovat reprezentaci Ceské republiky ve všech disciplínách
jezdeckého sporhr,

3.1.6. zajišťovat organizaci a řídit mistrovské soutěže a meziniírodní závody v ČR.

3.2. K dosažení ýše uvedených cílů bude ČJF, o.s' r,y,r.líjet činiost zejména následující
formou:

3.2.1. organizovat jezdecký sport ve všech jeho umaných disciplínách, tj. v drezuře,
skocích, všestrannosti, spřežení, voltiži, v1trvalostrrích jízdách, reiningu a
jezdectví handicapovaných spor1ovců (paravoltiž a paradrezura),

3 .2 .2 . regisÍrovaÍ členy, j ezdce, funkcionríře a sportolŤIí koně _ vóst j ej ich evidence,

3.2.3. komunikovat s médii,

3.2.4. zabezpečov at vzdé|ávaci programy'

3.2.5.lrydávatpravidla, řády a celostátrrě platné předpisy a normy pro jezdecký sport,

3.2.6. l,rydávaÍ metodické materiály,

3.2.7. ziskávat ftnanční prostředky na činrrost a rozvoj jezdeckého sportu, apod.

4. článek
Vznik a zánik č|enství

4'l. Členem ČJF, o's. se může stát každá ýzická a právnická osoba' která splní podmínky
uvedené v těchto stanovách a řádech ČJF.

4.2. Clenství právnické osoby v CJF, o.s. je dobrovolné a vzniká na zák|adě písemné
přihlášky schviílené oblastním výborem CJF, o.s a uhrazením členského příspěvku ve
stanovené výši. Přihláška musí obsahovat prohlášení, Že žadatel vsrupuje do ČJF, o.s.
dobrovolně, zavazuje se dodržovat stanovy' řády a předpisy ČJF, o.s. a podřizovat se
rozhodnutím orgrínů ČJF, o.s'

4.3. Členswí frzické osoby v ČJF, o's. je dobrovolné a vznlká na zríkladě písemné přihlášky
schválené oblastním ýborem ČJF, o.s a uhrazením členského příspěvku ve stanovené
ýši. Přihláška musí obsahovat prohlášení, že žadate| vstupuje do CJF, o's. dobrovolně,
zavazuje se dodržovat stanovy, řády a předpisy ČJF, o's. a poďizovat se rozhodnutím
orgánů ČJF, o's. Fyzická osoba můŽe být členem ČJF, o.s. pouze v případě, Že je
současně členem (společnftem, acionářem apod.) právnické osoby' která je členem CJF,
o.s.

4.4. Nezletilá szická osoba se můŽe stát členem ČJF, o.s. jen se souhlasem svého zíkonného
zástupce.

4.5. Členswí v ČJF' o.s' zaniká:

4.5.1. doruěením písemného oznárnení o ukončení členství,

4-5-2- nezap|acením členského příspěvku ve stanoveném termínu,

4.5.3. lryloučením člena dle disciplinámího řádu,

4.5.4. zárukem člena, právnické osoby,

4.5'5. úmrtím člena, szické osoby,



4.5.6. zánikem členství v právnické osobě, která je členem CJF, o.s.
x . -

4.6- Zžn|k členswi v CJF, o.s. konstatuje oblastní ýbor CJF, o.s.

5. č|ánek
Zák|adní č|enská práva a povinnosti

5.1. Práva členů:

5.1.1. podílet se prostřednictvím právnických osob, které jsou členy ČJF, o.s., na činnosti
ČJF, o.s. ,

5.l.2' volit prostřednictvím delegátů do všech organů CJF, o.s.

5.1.3. byt volen do všech orgrínů ČJF. o.s. v případě $zických osob starších 18 let,

5.l.4' bý pravidelně informovan o činrrosti ČJF. o.s. a FEI a jejich výsIedcích zejména
prostřednictvím oblastních lýboru CJF' o.s.'

5.l.5. uplatňovat prostřednictvím právnických osob. které jsou členy ČJF, o's.. své
návrhy a vyjadřovat stanoviska,

5.1.6. podílet se na aktivitách a akcích pořádaných CJF, o.s. a na v7n:živání finančních a
materiálních prostředků ČJF, o.s. v souladu se zákonem a usneseními schválenými
příslušnými organy ČJF, o.s..

5.2. Povinnosti členů:

5.2.1' důsledně dodržovat stanovy ČJF, o.s., usnesení konference ČJF' o.s. a konference
oblasti CJF, o.s., rady a výkonného výboru CJF' o.s., disciplinrimí komise CJF,
o.s., popř. dalších orgrínů, pokud to \'yplyvá z předpisů ČJF, o.s. včetně pravidel
jezdeckého sportu váahujících se k dané disciplíně a veterinámích pravidel,

5.2,2. p|aÍit řádně členské příspěvky a další poplatky stanovené přislušnými orgány ČJF,
o. s. ,

5.2'3. neprodleně oznamovat příslušnému oblastním výboru změny osobních údajů' které
jsou předmětem členské evidence,

5.2.4. spolupracovat na uskutečnění cí|ů sdružení a prosazování jeho programu.

ó. č|ánek

6.1. Rada ČJF, o.s. může jmenovat jakoukoliv szickou osobu, která se mimořádně zas|ouž\|a
o dobré jméno ČJF. o's. nebo o rozvoj jezdeckého sportu v České republice, čestným
členem ČJF, o's. Rada může toto členství rovněž odejmout.

6.2. Čestný člen má právo účastnit se jednání všech orgánů ČJF, o's. a vyjádřit zde své náwhy
a stanoviska

6.3. Pokud není čestný člen členem ČJF. o.s.. nemá právo hlasovat ani bý volen do orgráLrrů
CJF. o.s.



7. č|ánek
orgánv sdružení

7.1. orglíny ČJF, o.s. na centrální wovni jsou:
^ x - -

/ . l . l  .  Konlerence LJ ř '  o .s . '

7'1'2' rada ČJF, o.s.,

7.1.3. výkonný výbor ČJF, o.s.,

7.l .4. ďsciplinrímí komise ČJF' o.s.'

7. l .5. kontrolní a revizní komise ČJF. o.s.

7'1'6' odbomé komise'
, ii ÝF7 -2. orginy CJF, o.s' na oblastní urovni jsou:

7.2. l . ob|astní konference ČJF, o.s.,

7 .2.2. ob|astní ýbo' ČJF' o.'.

7.3. Na centrrílní i oblastní urovni se ďizuje sekretariát ČJF, o.s.

7.4. Furrkční období všech orgrírrů sdružení a delegátu konference ČJF, o.s. je čýřleté'
Funkční období těch členů v.ýkonného v'ýboru CJF, o's., disciplinrímí komise nebo
kontrolní a rcvimi komise zvolených radou ČJF, o.s' zaniká spolu se ziínikem mandátu
řádně zvolených členů těchto orgrínů.

7.5. Z jednártt všech orgiínů ČJF' o.s. se pořizuje zápis, ktený musí obsahovat termín a místo
konání jednání' sezrram přítomných funkcionářů, program jednrlní a obsah rozhodnutí, o
nichž bylo j ednríno, s uveden1im qý'sledku hlasovríní.

8' článek
Jednání iménenr čJF. o.s.

8.1. Statutámím orgiínem CJF, o.s. je výkonný ýbor. Za výkorný ýbor jedná a podepisuje
prezident ČJF' o.s. nebo jiný, ýkonným qýborem pověřený člen v.ýkonného ýboru ČJF,
o.s.

8.2. Výkonný výbor ČJF, o.s. může roáodnout, v jakém rozsahu je oprávněn jednat jménem
CJF, o.s. generální sekretríř CJF, o.s., popř. jiné osoby.

9. článek
Konference CJF. o.s.

9'l. Konference ČJF, o.s'je nejvyšším orgánem ČJF, o's'

9'2. Do výlučné působnosti konference ČJF, o.s. náleží:

9.2.|. tozhodovátti o změně stanov'

9.2.2. vo|ba a odvolríní prezidenta a na jeho rrríwh víceprezidentu ČJF, o.s. a dalších
členů ýkonného ýboru,

9.2.3. volba a odvolríní předsedy a dalších členů disciplinární komise ČJF, o.s.,



9.2.4. vo|ba a odvolríní předsedy a dalších členů kontrolní a revizní komise ČJF, o.s.,

9.2.5. rozhodovaní o počru oblastí ČJF, o.s..

9.2.6. projednríní zpr&"y o činnosti výkonného výboru, rady, disciplinrímí komise a
kontro|ní a revizní komise ČJF. o.s..

9.2.7. rozhodnutí o zrušení CJF, o.s. a jejím vsrupu do likvidace, jmenování a odvolríni
likvidátora, včetně určení ýše jeho odměny a schviílení návrhu rozdělení
likvidačního zůstatku,

9.2.8. konference ČJF, o's. si může lryhradit roáodnutí o jakéko|iv další otazce.

9.3. Složení konference ČJF, o.s.:

9.3.1. konference ČJF, o's' je skomážděním delegátu zvolených na konferencích oblasti
pod|e klíče schváleného radou ČJF, o.s.,

9'3'2. konferenci ČJF, o.s. řídí prezident ČJF, o.s., popřípadě jím pověřený ě|en ČJF, o's'

9'4. Svolávríní konference CJF. o.s.:

9.4.1. konferenci čJF, o.s. svolává výkonný výbor ČJF, o.s. minimálně jednou za 2 roky.
Pokud nebyla konference řádně svolrína ýkonným výborem, je oprávněn ji svo|at
prezldent LJ l, o.s.,

9.4.2. ýkorný lrybor je povinen svolat mimořádnou konferenci CJF, o.s' do 3 měsíců,
požádá-lri o její svolaní nejméně 1/3 oblastních Úborů ČJF, o.s., nebo jestliže to
vyŽadují váŽné zájmy ČJF. o.s.

9.5. Rozhodoviírrí konference ČJF, o.s':

9.5.l. konference ČJF, o.s. je schopná usnášení, jeJi přítomna nadpoloviční většina
de|egátů,

9.5.2. kpřijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů,
nestanovlli lrto stanovy jinak,

9.5.3. k rozhodnutí o změně stanov je vŽdy třeba alespoň dvouťetinové většiny hlasů
přítomných delegátů,

9.5.4. k rozhodnutí o zrušení ČJF, o.s. je vždy třeba alespoň řípětinové většiny hlasů
přítomných delegátů.

9.5.5. nenlli konference ČJF, o.s' schopná se usnášet, svolá ýkonný výbor nríhradní
konferenci ČJF' o.s. Nríhradní konference se musí konat do šesti ýdnů ode dne, na
který byla svolrína původní konference ČJF' o.s. Nríhradní konference musí mít
nezměněný pořad jednaní a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení uvedená
v  9 .5 .1 .

9.6' Usnesení konference ČJF, o.s. jsou záv azná pro všechny orgiírry a členy ČJF, o.s.

10. článek
Rada ČJF.. o.s.

10.l. Rada CJF, o.s' p|ní ukoly stanovené těmito stanovami a uložené konferencí CJF, o.s.
v období mezi jejími zasedríními.

10.2. Do působnosti rady CJF' o.s' náleží:



l0.2. l . schvalovrfurí rozpočtu ČJF. o.s.,

1 0.2.2. schvalovríní sportovního kalendiíře mistrovsloých a mezinarodních závodů,

10.2.3. schvalovrání jednacího řádu l"ýkonného výboru' discipliniímích, přestupního a
registračního řádu,

10.2.4. schvďovríní jednacího a volebního řádu konference ČJF, o.s.,

10.2.5. schvalování ýše členslcých, popř. jiných poplatků'

|0.2.ó. rozhodoviíLrrí o odměňovrlní prezidenta, členů v'ýkonného v.ýboru ČJF. o.s., popr.
dďších funkcionářů ČJF, o.s.,

10.2.7. stanovení počtu delegátu koďerence ČJF, o.s. a způsobu jejich určení,

10.2.8. stanovení počtu zástupců členů ČJF' os.s. _ prár,rricloých osob oblastrrích
konferencí a způsobu jejich určení,

10.2.9' jmenovríní ěestných čjenů CJF, o.s., popř. odej mutí čestného členství,

10.2.10. předložit konferenci ČJF, o's. návrhy usnesení a návrh kanditátu na prezidenta a
ěleny qýkonného l"ýboru, disciplinámí komise a kontro1ní a revizni komiseč CJF,
o.S. '

10.2.11. zvo|it člena ýkonného ýboru CJF, o.s., disciplinární komíse a kontrolní a
revizní komise, jestliže v době mezi konferencemi ČJF, o's. ě1en qýkonného
ýboru, discipliniímí nebo kontrolní a revimi komise zvolený konferencí CJF, o.s.
zemřel nebo odstouoil z funkce.

10.3' Složení rady ČJF, o.s.:

10.3.1. rada je složena z prezidenta, předsedů oblastních výboru (v jejich nepřítomnosti
místopředsedů oblastních ýboru) a generálního sekretáře ČJF, o.s. Počet členů
rady je závislý na počtu oblastí,

10.3.2. radě předsedá prezident ČJF, o's.

l0.4. Svolávriní rady ČJF, o.s':

10.4.1. radu svolává prezident ČJF, o.s' dle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců.
Pokud nebyla rada řádně svolrína prezidentem, je oprávněn svolat radu kteýkoliv
její člen.

10.5. Rozhodovaní rady ČJF, o.s.:

10.5.1. radaje schopná usnášení, jeJi přítomna nadpoloviční věGina jejích členů,

10.5.2. k přijetí usnesení je pofreba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů rady
CJF, o.s.

10.6. Rozhodnutí rady ČJF' o's. jsou závazná pro všecbny orgrány a členy, s v'ýjimkou
l(ofierence UJ-ř. o.s.

11. článek
VÝkonnÝ výbor CJF. o.s.

11.1. Výkonný !"ýbor ČJF, o.s. je statutiímím orgrínem, jenž řídí činnost ČJF o.s. a jedná jeho
jménem. Výkonný výbor zabezpečuje činnost CJF, o.s. mezi zasedríními konference CJF,



o.s., na zííkladě těchto stanov, jednacího řádu a usnesení konference ČJF, o.s. a rady ČJF,
o.s.

l l .2. Do působnosti výkonného Vyboru ČJF. o.s. náleží:

1 1 .2.1 . rozhodovríní o všech zríležitostech CJF, o.s., pokud nejsou těmito stanovami nebo
přij at..ými řády vyhrazeny do působnosti jiných orgánů ČJF, o's',

1 1.2.2. výkon funkce odvolacího soudu podle pravidel jezdeckého sporfu.

l l.3. Složení qikonného výboru ČJF. o.s.:

1 1.3.1. ýkonný wýbor je s|ožen z 5 členů, a to prezidenta ČJF, o.s.' viceprezidenta pro
sport, viceprezidenta pro ekonomiku, člena pro vzdělávríní a člena pro legislativu,

7I.3.2. v čele v.ýkonného vyboru je prezident ČJF, o.s., kteý organizuj e a řídí činnost
{konného l"ýboru.

l l .4. Svoláváltí v'ýkonného výboru ČJF. o.s.:

11.4.1. výkonný v.ýbor svolává prezident zpravidla jednou měsíčně. Pokud nebyl
v.ýkonný výbor svolrín v posledních ťech měsících prezidentem, je oprávněn ho
svolat kteýkoliv z viceprezidentů ýkonného v.ýboru CJF, o.s.

l l .5. Rozhodovaní v'j'konného qiboru ČJF, o.s.:

11.5.1. qýkonný výbor je schopný usnášení, jeJi přítomna nadpoloviční většina jeho
členů,

11.5.2. kpřijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů
ýkonného ýboru ČJF, o.s.

11.6. Roáodnutí ýkonného v'ýboru jsou závazná pto oblastní výbory ČJF, o.s. a členy ČJF,
o.s.

|.2. článek
Disciplinární komise

l2.1. Disciplinámí komise je nezávislým orgiínem ČJF, o.s. a má pravomoci Právní komise ve
smyslu Všeobecných pravidel čl. 165 (2)'

l2.2. Do působnosti disciplinrímí komise náleží:

12.2.1. rozhodovat o disciplinámích proviněních členů ČJF, o's. a stanoút v.ýši
disciplinárních trestů,

|2.2.2. nahližet do všech dokladů a ziznamiýkajících se ěinnosti CJF, o's.,

|2.2.3. ttpozotřtovat ýkonný qýbor a radu CJF, o's. na zjištěné nedostatky v činnosti
, 1 ' -  ,  o  , i  Ť FCJF. o.s' ajejích orgánů a předkládat příslušným orgrfurů CJF, o's. návrhy najejich
odstranění.

l2.3. SloŽení discip|iniímí komise:

12.3.1. disciplinámí komise je složena ze 3 členů volených koďerencí Člr' o.s' Žadny
z ělenů disciplinámí komise nesmí bý ziíroveň členem jakéhokoliv jiného orgrínu
ČJF, o.s.,

|2.3.2. v č,e1e disciplinámí komise je předseda'



1 2.4. Svolávríní disciplinrírní komise:

12.4.1. disciplinámí komisi svolává předseda disciplinární komise podle potřeby. Pokud
nebyla discipliniímí komise svoliína předsedou, je oprávněn ji svolat kteýkoliv
člen disciplinámí komise.

12.5. Rozhodovaní disciplinámí komise:

12'5'1. disciplinrímí komise je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina
jejích členů'

12.5.2. k přijetí usneseníje třeba nadpoloviční většiny hlasů všechjejích členů.

12.6. PovažujeJi člen ČJF, o.s. rozhodnutí některého z orgán.ů, proti němuž již nelze podle
stanov nebo disciplinámího řádu podat odvolání, za nezikolné nebo odporující
stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6
měsíců od rozhodnutí požádat okesní soud o urěení, zdaje takové rozhodnutí v souladu
se zákonem a stanovami.

|2-7.PtoÍi koneěnému roáodnutí orgrínů ČJF, o.s. o porušení antidopingových pravidel a ve
věcech, jejichž předmět se vztahuj e k olympijsloým hrám, může ktenýkoliv z účastníků
řízertt podat odvolríní k Rozhodčí komisi Českého olympijského výboru (CoV)' Takové
odvolríní je nutrro podat do 21 dnů od doručení konečného rozhodnutí organů ČJF, o.s.
odvolaní nemá odkladný účinek na rozhodnutí, proti kterému směřuje. Proti rozhodnutí
Roáodčí komise ČoV, jehož předmět se vztahuje k olympijsloým hrrím, je možno
podat stížnost k ArbitráŽnímu soudnímu dvoru pro sport se sídlem v Lausarure (CAS)'
kteý je oprár'rrěn v souladu s Pravidly pro řešení sporu v oblasti sportu učinit konečné
rozhodnutí. Lhůta pro odvolríní činí 21 dnů od doručení rozhodnutí.

12'8' Roáodnutí disciplinrímí komise jsou závazná pro všechny orgžny a členy ČJF, o.s.

13. č|ánek
Kontrolní a revizní komise

13.l. Kontrolní a revizní komise je nezávislých orgrínem CJF, o.s.

13.2. Do působnosti kontrolní a revizní komise náleží:

13.2.1. kontrola správnosti a efektivnosti hospodďení ČJF, o.s., zej ména l"ýkonného
ýboru ČJF' o.s. a oblastních wýboru ČJF, o.s., s majetkem ČJF, o.s.,

13.2.2. kontrola, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda
činnost ČJF, o.s. se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami ČJF,
o.s. a rozhodnutími konference a rady ČJF, o.s.,

13.2.3. nahlížeÍ do všech dokladů a záznami ýkajících se bospodďeni ČJr.' o.s. a plnění
daňov.ých a jiných finaněních povinností,

13.2.4. upozotňovat ýkonný ýbor a radu ČJF, o.s. na zjištěné nedostatky v hospodďení
- x . -CJF, o.s' ajejích orgrínů a předkládat příslušným orgrínů CJF, o.s. návrhy najejich
odstranění.

l3.3. Složení kontrolní a revizrrí komise:

13.3.1. komise je sloŽena ze 3 členů volených konferencí ČJF, o.s' Žaany z ělenů revizní
komise nesmí bý zaroveň členem jakéhokoliv jiného orgrínu ČJF, o.s'



13.3.2. v čele komise je předseda,

13.3.3. členové komise mají právo se zúčastňovat všech jedniíní všech organů ČJF
s výjimkou jednríní disciplinrímích orgánů'

13.4' Svolávání kontrolní a revizní komise:

13.4.1. komisi svolává předseda komise podle potřeby, nejméně všakjednou za 3 měsíce.
Pokud nebyla komise svolrlna předsedou, je oprávněn ji svolat kter.ýkoliv člen
kontrolní a revizní komise.

13.5. Rozhodování kontrolní a revizní komise:

13.5.1. komise je schopná usnášení, jeJi přítomna nadpoloviční většinajejích členů,

13.5.2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všechjejích členů.

13.6. Kontrolní a revizní komise musí s výsledky sých kontrolních závěru prokazatelně
seznámit oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu, aby se mohl ke zjištěným
poznatkům a qýsledlďm q'jádřit. Konečné závěry a zprávy svých kontrol, spolu s náwhy
nápravných opatření, předává komise radě a ýkonnómu ýboru ČJF, o.s., kteď je
povinen přijmout opaťení k odstranění závadného star,u nebo jeho opakování. Komise
předkládá konferenci ČJF, o.s. zprár,u o své činnosti a svých nálezech'

13'7. Rozhodnutí kontrolní a revizní komise jsou závazná pro všechny orgány a eleny ČJF.
o.s.

14' č|ánek
odborné komise

14'1. odbomé komise jsou poradními orgány v,ýkonného v.ýboru ČJF, o.s. a zabezpečují
kvalifikované plnění úkolů CJF. o.s.

14.2. Do působnosti odbomé komise náleží:

14 .2 .1 . navthování sportovně technic\ich podmínek mistrovsloých soutěží a
meziniírodních závodů,

14.2.2. navrhovat místa a termíny mistrovských soutěží a mezinrírodních závodů,

14.2'3. nawhovat národní úpravu pravidel a podmínek pro získríní ýkonnostních
o ,{ --oomzrKu ctenu LJF, o.s. ,

14.2.4. koordinovat sportovní kalendiiř,

14.2'5. orgaruzovrírrí ýcvikoých soustředění a školení.

14.3. Složeď odbomé komise:

14.3.l. počet členů odbomé komise stanoví ýkonný výbor' kter'ý současně jmenuje
jejího předsedu, kteý organizuje a řídí její činnost, a ostatní její členy.

l4.4. Svolávání odbomé komise:

14.4.1. odbomou komisi svolává její předseda podle potřeby. Pokud nebyla komise
svolrína předsedou, je oprávněn ji svolat kte4ýkoliv člen komise'

14.5. Rozhodoviímí odbomé komise:

14.5.1. odbomá komise je schopná usnášení, jeJi přítomna nadpo|oviěď většina jejich



clenu,

14,5.2.k přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných ělenů odbomé
komise.

15. č|ánek
Sekretariát CJF. o.s.

15.1. Sekretariát ČJF, o.s' vytvžlŤí orgarizační zžLzemí pro čirurost orgifurů ČJF, o.s. a
zabezpečuje jejich činnost. Sekretariát se řídí pokyny výkonného výboru ČJF, o.s.

l).z. Ďlozenl seKretanaru LJ.ř. o.s.:

15.2.I. v čele sekretariátu stojí generální seketríř ČJF, o.s.,

15.2.2. seketariát je dále tvořen Zaměstnanci ČJF, o.s. a sekreu{ři oblastí.

15.3. Generální seketríř je podřízen- v'ýkonnému qýboru ČJF, o.s. Seketiíři oblasti jsou
podřízeni generálnímu seketáři CJF, o.s. a a příslušným oblastním ýborum.

15.4. Sekretaře oblasti jmenuje a odvolává l"ýkonný v.ýbor ČJF, o.s. na návrh přislušného
oblastního ýboru.

15.5. Generální seketař ani sekretriři oblasti nesmí bý zríroveň členy jiného orgiínu ČJF, o's.,
nestanoví-li týo stanovy jinak.

16. č|ánek
Konference oblasti čJF. o.s.

16.1. Konference oblasti ČJF, o.s.je nejvyšším organe. ČJF, o.s. na oblastrrí úrovni.

l 6.2. Do působnosti konference oblasti ČJF, o.s. náleží:

16.2.1. rozhodování o počtu členů příslušného oblastního qýboru,

16.2.2. vo|ba a odvolání členů příslušného oblastního ýboru,
ló.2.3. volba a odvolríní předsedy a místopředsedy příslušného oblastního ýboru,
16.2.4. volba delegátů na konferenci ČJF' o.s. v počtu stanoveném radou ČJF, o.s.

l6.3. Složení konference ob|asti ČJF' o.s.:

16.3.1. konference je shromríŽděnim zástupců členů ČJF, o's. - právnic|oých osob
registrovaných v příslušné oblasti v počtu podle klíče schváleného Íadou ČJF, o's'

16.4. Svolávaní konference oblasti CJF' o.s.:

16.4.1. konference oblasti je svolávrírra oblastrrím ýborem ČJF, o.s. zpravidla jednou za
dva roky. Pokud nebyla konference řádně svo|iína oblastním r.ýborem, je oprávněn
ji svolat kteýkoliv člen oblastního ýboru,

16.4.2. oblastní ýbor je povinen svo|at mimořádnou konferenci ob|asti ČJF, o.s. do 30
dnů' poŽádáJi o její svolaní nejméně 30 % členů registrovaných v příslušné
oblasti,

16.4.3. oblastní ýbor je povinen informovat o datu a místě konání konference oblasti



minimálně 1 měsíc předem v.ýkonný výbor CJF, o.s.

l6.5. Rozhodoviíní kon|erence oblasti ČJF' o.s.:

16.5.1. konference oblasti je schopná usnášení' jeJi přítomna nadpoloviční většina členů
ČJF, o.s. - právnickýclr osob registrovaných v přís|ušné oblasti podle klíče
schváleného radou CJF, o.s. Pokud takov.ý počet není dosažen do 30 minut po
plánovaném zahájení konference, pak je konference schopná usnášení bez ohledu
na počet přítomných zástupců,

16.5.2. k přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných zástupců.

16.6. Rozhodnutí konference oblasti jsou záyazná pro oblastrrí ýbor a členy ČJF' o.s.
regístrované v příslušné oblasti.

17. článek
ob|astní yýbor CJF. o.s.

17.1' oblastní výbor řídí čimost ČJF, o.s. na oblastní úrovni a zabezpeú\e činnost ČJF, o.s.
v oblasti mezi zasedáními konference oblasti.

|7 .2. Do působnosti oblastního ýboru CJF. o.s. nďeŽí:

17.2.1' přijímání členů ČJF, o's. a vedení evidence členů v souladu s registračním řádem,
|7.2.2. schav|ování rozpočtu na příslušný kalendářní rok ajeho vyhodnocení,
1 7.2.3. sestavování oblastního sportovního ka|endiíře,

17.2.4. zabezpečovrání koniíní mistrovství oblastí a sportovně technických podmínek
těchto soutěŽí,

|7.2.5. rozdé|ování finančních prostředků podle kritérií schvrílených v oblasti a
předkládají v.ýkonnému v'ýboru CJF, o.s. a koďerenci oblasti roční vyričtoviíní,

17.2.6. připravovat kandidátky pro vo|bu členů do všech orgránů ČJF, o.s.,
17 .2.7 , navrhovat ýkonnému v1;boru ČJF, o.s. jmenování a odvolríní oblastního

sekretáře.

l 7.3. SloŽení oblastního výboru ČJF' o.s.:

17.3.1. oblastní výbor ČJF, o.s. má 5 členů, a to předsedu, místopředsedu a 3 další členy,
nerozhodneli oblastní konference o jiném počtu členů,

17.3.2.v čele ob|astního výboru je předseda oblastního výboru ČJF, o.s. V době jeho
nepřítomnosti či nemožnosti lrykonávat funkci je v čele oblastního ýboru
místopředseda oblastního ýboru CJF, o.s'

l7.4. Svolávání oblastního ýboru ČJF, o's':

17.4.1. oblastní ýbor je svolávrín předsedou oblastního v'ýboru podle potřeby, zpravid|a
jednou měsíčně. Pokud nebyl oblastní qýbor svolán předsedou, je oprár'rrěn ho
svolat místopředseda oblastního ýboru ČJF' o.s.

l7'5. Roáodovaní oblastního ýboru ČJF o.s.:

17'5.1. oblastní ýbor je schopný se usnášet, je.li přítomna nadpoloviční většina jeho
č|enů,
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17.5.2. k přijetí usnesení j e potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných.

17.6. Rozhodnutí oblastr:rího výboru jsou závazná pto členy CJF, o.s. registrované v příslušné
oblasti.

18. č|ánek
Maietek a hospodaření

18.1. Majetek ČJF, o's. tvoří finanční fondy, hmotný majetek a jiná majetková práva'

|8.2. Zdroji příjmů jsou zejména:

18'2.1. členské a jiné poplatky'

18.2.2. finanční prostředky ze státního rozpočtu a příspěvky od Čstv,

18'2.3. příspěvky odjiných organizací a sponzorů,

18.2.4. výnosy z peněžiých pokut,

1 8.2.5. hospodrířská činnost,

18.2.6. příjem z reklam ajiných sluŽeb,

18.2.7. dary a dědictví.

18.3. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočfu ČJF, o.s. a podle pravidel
schvríLlených radou CJF, o.s. disponují ýkonný qýbor CJF' o.s. a oblastní qýbory CJF'
o.s.

19. ě|ánek
Svmbolika ČJF. o.s.

19.1. Emblém ČJF' o.s. je kulaý znak tvaru a bany červené pečeti, v jehož středu je ýíř na
bílém koni se štítem s dvouocasým lvem, okolo s čemým kruhovým nápisem Czech
Equestrian Federation v bílém poli' jež je znžyomén níže..

SYMBOL
19.2. ČJF, o.s. můŽe ke své marketingové činnosti vyťvořit vlastní obchodní 1ogo.

19.3. Vlajka ČJF, o's. má bílý podklad bez lemu. Rozměry jsou 115 x 170 cm. Ve svém
středu má emblém CJF, o.s.

SYMBOL
19.4. Synbolika ČJF, o.s. muŽe bý použita pouze v zájmu ČJF, o.s. a se souh]asem

lyKonneno vyDoru LJ r, o.s.

20. článek
Ustanovení přechodná a závěreěná

20.1. Ruší se stanovy ČJF, o.s. schviíIené koďerencí ČJF, o's. ve znění nněny vzaté na
vědomí MV ČR dne g. 6.2003, č' jednací: vsP/I -1236l90-R. orý není pravdivé

tz



20.2. TaÍo změna stanov byla schválena konferencí CJF, o.s. dne 12. 5.2011' naýváplatnosti
dnem registrace na MV ČR a účinnosti dnem l . l . 20l 2.

20.3. doplnit přechodné ustanovení o čIenství
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