
 
 

Česká jezdecká federace 
Severomoravská oblast 

Zátopkova 100/2, 160 17  Praha 6 
__________________________________________________________________________ 
 

V Ostravě  dne 6. 8. 2021 
 
 
Tělovýchovným jednotám, 
sportovním klubům,  
sportovním svazům, 
členům výkonného výboru, 
přizvaným hostům, 
 

Vážení sportovní přátelé, 
v souladu s ustanovením Stanov ČJF, 

svolává oblastní výbor 

konferenci Severomoravské oblasti ČJF, 
která se koná 

v Klimkovicích  dne 13. září 2021 v 17,00 hodin, 
v sále sanatoria Klimkovice, 

 
s tímto p r o g r a m e m: 

 
1) Zpráva předsedy oblastního výboru o činnosti oblastního výboru 
2) Zpráva předsedy oblastního výboru o hospodaření oblasti 
3) Volba delegátů oblasti ČJF pro konferenci ČJF (10 delegátů) 
4) Diskuse 
5) Usnesení a závěr 
 
 
 
 
 



Pokyny: 
Podle Jednacího a volebního řádu konference oblasti ČJF ze dne  24. 9. 2014, schváleného 
Radou ČJF dne 17. 10. 2018, 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. 
Fyzická osoba, která neprovozuje živnost související s jezdectvím, vykonává svá členská 
práva na Konferenci oblasti ČJF, včetně práva hlasovat, 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. Může se však osobně zúčastnit Konference 
oblasti (článek VIII.). 
 
Každý delegát se při prezenci prokáže vyplněným a potvrzeným mandátním lístkem, 
který je přílohou této pozvánky.  
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. 
Písemné materiály pro jednání konference budou delegátům předány při prezenci – 
Hlasovací lístek. 
 
Zahájení:   - v 17,00 hod. v sále Sanatoria Klimkovice, 
     delegáty prosíme, aby zaujali místa v sále nejpozději do 16,45 hod. 
 
Prezence:  - delegáti s hlasem rozhodujícím předloží při prezenci mandátní lístek    
                                     ověřený vysílající složkou a obdrží hlasovací lístek; bez ověřeného  
                                     mandátu nebude delegát vpuštěn k jednání, 
   - ostatní účastníci se prokáží pozvánkou, 
                                   - prezence bude probíhat v místě jednání od 16,00 hod. do 17,00 hod.   
                                     
Časový pořad:  - zahájení v 17,00 hod., předpokládané ukončení do 20,00 hod., 
Cestovné:   - účastníkům hradí cestovné vysílající složka, 
Občerstvení:   - účastníkům bude podáno občerstvení, 
Poznámka:  - organizační dotazy je možno uplatnit před konáním konference    
                                     i v průběhu jednání konference u řídícího orgánu. 
 
 
Příloha: Mandátní lístek 2x, Plná moc 
 
 
S pozdravem 
 

         Ing. Radovan Šalek, v.r. 
předseda OV Severomoravské oblasti 

 
 
 
 



Konference Severomoravské oblasti ČJF – 13. září 2021 
 

 
Mandátní lístek 

 
 

Subjekt ___________________________________________________________________ 
 
 
potvrzuje, že pan/paní:  
 
_________________________________________________________________________ 
je řádným delegátem oblastní konference ČJF Severomoravské oblasti dne 13. září 2021 
v Klimkovicích. 
Současně bereme na vědomí, že bez řádně vyplněného a potvrzeného (podpisem statutárních 
zástupců a razítkem) mandátního lístku, nebude delegát připuštěn k jednání konference. 
 
 
 
Za Subjekt : ________________________________________________________________ 

podpis a razítko 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 

 

Mandátní lístek 
 
 

Subjekt ___________________________________________________________________ 
 
 
potvrzuje, že pan/paní:  
 
_________________________________________________________________________ 
je řádným delegátem oblastní konference ČJF Severomoravské oblasti dne 13. září 2021 
v Klimkovicích. 
Současně bereme na vědomí, že bez řádně vyplněného a potvrzeného (podpisem statutárních 
zástupců a razítkem) mandátního lístku, nebude delegát připuštěn k jednání konference. 
 
 
 
Za Subjekt : ________________________________________________________________ 

podpis a razítko 
 

 
 



PLNÁ  MOC 
 
 
Zmocnitel: 
 
Název subjektu: _____________________________________________________________________ 
 
 IČ/DIČ subjektu:  ___________________________________________________________________ 
 
Sídlo: _____________________________________________________________________________ 
 
 v zastoupení (jméno a příjmení/funkce): ________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Zmocněnec:  
 
Jméno a příjmení (funkce): ____________________________________________________________ 
 
Datum narození:  ___________________________________________________________________ 
 
tr. bytem: _________________________________________________________________________ 
 
ČOP:  _____________________________________________________________________________ 
 
 
Zplnomocňujeme tímto paní/pana  
 
__________________________________________________________________________________
k vykonání našich členský práv na volební konferenci Severomoravské oblasti,  konané  dne                  
13. září 2021 v Klimkovicích. 
 
 
V ________________________________________ dne _____________________________ 
 
 
 
Zmocnitel:      Zmocněnec: 
 
 
 
 
______________________________________       ___________________________________ 
podpis       podpis 


