
 
 

Česká jezdecká federace 
Oblast Praha 

Zátopkova 100/2, 160 17  Praha 6 
__________________________________________________________________________ 

 
           V Praze dne 4.10.2017 

 
 Konference oblasti ČJF - Oblast Praha 

 
P O Z V Á N K A 

 
Vážení sportovní přátelé,  
 
v souladu s ustanovením Stanov ČJF svolává oblastní výbor konferenci oblasti 
Praha ČJF, která se bude konat v aule budovy ČUS, Zátopkova 100/2, Praha 6 
– Strahov, dne 8. listopadu 2017 od 18:00 hodin, 

 
s tímto programem: 

 
1) Zahájení 
2) Schválení programu  
3) Volba pracovního předsednictva a komisí, ověřovatele zápisu 
4) Zpráva mandátové komise 
5) Zpráva o činnosti  
6) Zpráva o hospodaření 
7) Diskuze 
8) Volba delegátů na konferenci ČJF 
9) Usnesení 
10) Závěr  

 
Konference oblasti ČJF se řídí jednacím a volebním řádem schváleným Radou ČJF dne 
24.9.2014.  
 
Klíč na konferenci oblasti ČJF: 
Každý delegát hlasuje následujícím počtem hlasů: právnická osoba a fyzická osoba, která provozuje živnost 
související s jezdectvím, hlasuje jedním hlasem, právnická osoba evidující více než 50 členů ČJF hlasuje dvěma 
hlasy. Pro počty evidovaných členů ČJF je rozhodující stav k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí předcházejícího 
konání konference oblasti ČJF.  
Pokyny: 
Podle stanov ČJF právnická osoba vykonává svá členská práva na konferenci oblasti ČJF buď osobně 
prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce, který předloží písemnou plnou moc 
podepsanou statutárním orgánem právnické osoby.  
Fyzická osoba, která provozuje živnost související s jezdectvím, vykonává svá práva buď osobně, nebo 
prostřednictvím zástupce, který předloží písemnou plnou moc podepsanou touto fyzickou osobou.  
Na základě plné moci může odpovědná osoba subjektu pověřit delegáta z jiného subjektu.  
Každý delegát se při prezenci prokáže průkazem totožnosti a vyplněným a potvrzeným delegačním lístkem, 
který je přílohou této pozvánky.  
 
Příloha: Delegační list 
 
Irena Hůlková       Miloslav Vítek 
sekretářka oblasti      předseda oblastního výboru 



 
 

 
 

Konference oblasti ČJF - Oblast Praha – 8.11.2017 
 

 
Delegační list 

 
 

Subjekt ___________________________________________________________________ 
 
 
Statutární zástupce subjektu: __________________________________________________ 
 
 
Potvrzuje, že:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
je řádným delegátem na konferenci oblasti ČJF - Oblast Praha konané dne 8.11.2017 v Praze s hlasem 
rozhodujícím. Současně bereme na vědomí, že bez řádně vyplněného a potvrzeného (podpisem 
statutárního orgánu) delegačního lístku, nebude delegát připuštěn k jednání konference oblasti ČJF. 
 
 
 
Za subjekt : ________________________________________________________________ 

Podpis, razítko a datum 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


