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STANOVY  

ČESK É J E ZD ECK É FED E R AC E  

1. článek   

Název sdruženíspolku 

1.1. Název občanského sdruženíspolku je „Česká jezdecká federace“., z.s. 

1.2. Název sdružení v mezinárodním styku: Czech Equestrian Federation (CZE NF). 

1.3.1.2. Česká jezdecká federace (dále jen „ČJF“) je občanským sdruženímspolkem 

založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vytvořeným na principu 

dobrovolnosti a demokratických zásadách, jehož práva a povinnosti se řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník.  

1.4.1.3. ČJF je členem Českého svazu tělesné výchovyČeské unie sportu, Českého 

olympijského výboru, Mezinárodní jezdecké federace (Federation Equestre 

Internationale, dále jen „FEI“) a Evropské jezdecké federace (EuropianEuropean 

Equestrian Federation). 

1.5.1.4. ČJF je organizátorem a představitelem jezdeckého sportu v České republice. ČJF 

je oprávněna schvalovat národní i mezinárodní závody pořádané na území České 

republiky v souladu se Stanovami FEI, Pravidly FEI a národními pravidly a přidělit jejich 

pořádání konkrétnímu pořadateli. 

1.6.1.5. ČJF sdružuje zájemce o jezdecký sport, jezdecké kluby a stáje, podnikatelské a 

jiné subjekty věnující se jezdeckému sportu působící na území České republiky.  

1.7.1.6. ČJF neorganizuje ani neřídí dostihový sport. 

2. článek  

Sídlo sdruženíspolku 

2.1. Zátopkova 100/2, 160 17Obec, v níž je umístěno sídlo ČJF, je Praha 6, Strahov.  

3. článek  

Cíle sdružení 

CílemÚčel spolku 

3.1. Účelem ČJF je: 

3.1.1. propagovat jezdecký sport ve společnosti, 
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3.1.2. metodicky a cílevědomě působit v oblasti rozvoje rekreačního, výkonnostního a 

vrcholového jezdeckého sportu ve všech jeho formách, 

3.1.3. prosazovat zájmy jezdeckého sportu na úrovni ústředních orgánů státní správy a 

místních samospráv a působit na tvorbu všech právních norem týkajících se 

jezdeckého sportu,  

3.1.4. spolupracovat s národními sportovními svazy a federacemi ostatních států, 

3.1.5. připravovat a zabezpečovat reprezentaci České republiky ve všech disciplínách 

jezdeckého sportu, dle článku 3.2.1., 

3.1.6. zajišťovat organizaci a řídit mistrovské soutěže a mezinárodní závody v České 

republice.  

3.2. K dosažení výše uvedených cílůuvedeného účelu bude ČJF vyvíjet činnost zejména 

následující formou:  

3.2.1. organizovat jezdecký sport ve všech jeho uznaných disciplínách, tj. v drezuře, 

skocích, všestrannosti, spřežení, voltiži, vytrvalostních jízdách, reiningu a 

jezdectví handicapovaných sportovců (paravoltiž a paradrezura), 

3.2.2. vydávat pravidla, řády a další předpisy pro jezdecký sport, 

3.2.3. registrovat členy, jezdce, funkcionáře a sportovní koně a vést jejich evidenci,  

3.2.4. komunikovat s médii, 

3.2.5. zabezpečovat vzdělávací programy, 

3.2.6. získávat finanční prostředky na činnost a rozvoj jezdeckého sportu, apod.  

4. článek  

Vznik a zánik členství 

4.1. Členem  ČJF se může stát každá fyzická osoba (provozující i neprovozující živnost 

související se jezdectvím) a právnická osoba, která působí na území České republiky a 

splní podmínky uvedené v těchto stanovách a řádech ČJF. 

4.2. Členství fyzické osoby v ČJF je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky 

schválením oblastním výboremdnem rozhodnutí oblastního výboru ČJF o přijetí za člena 

ČJF a uhrazením členského příspěvku ve stanovené výši a lhůtě. Přihláška musí 

obsahovat prohlášení, že žadatel vstupuje do ČJF dobrovolně, zavazuje se dodržovat 

stanovy, pravidla, řády a další předpisy ČJF a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČJF. 

Pokud oblastní výbor nerozhodne o přijetí či nepřijetí fyzické osoby za člena ČJF do 60 

dnů od obdržení písemné přihlášky, má se za to, že posledním dnem této lhůty s přijetím 

fyzické osoby za člena ČJF souhlasí. 

4.3. Členství právnické osoby v ČJF je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky 

schválením oblastním výboremdnem rozhodnutí oblastního výboru ČJF o přijetí za člena 

ČJF a uhrazením členského příspěvku ve stanovené výši a lhůtě. Přihláška musí 

obsahovat prohlášení, že žadatel vstupuje do ČJF dobrovolně, zavazuje se dodržovat 

stanovy, pravidla, řády a další předpisy ČJF a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČJF. 

Pokud oblastní výbor nerozhodne o přijetí či nepřijetí právnické osoby za člena ČJF do 

60 dnů od obdržení písemné přihlášky, má se za to, že posledním dnem této lhůty 

s přijetím právnické osoby za člena ČJF souhlasí. 
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4.4. Fyzická osoba, která neprovozuje živnost související s jezdectvím, se může stát a být 

členem ČJF pouze v případě, že: 

4.4.1. je členem (nebo společníkem, akcionářem, zaměstnancem apod.) právnické 

osoby uvedené v ustanovení 4.3. těchto stanov, která je již členem ČJF, nebo 

4.4.2. má písemné doporučení fyzické osoby, která provozuje živnost související 

s jezdectvím a která je již členem ČJF. 

4.5. Fyzická osoba mladší 15 let se může stát členem ČJF jen se souhlasem svého zákonného 

zástupce. 

4.6. Každá fyzická a právnická osoba může být ve stejnou dobu členem ČJF pouze jednou. 

4.7. Členství v ČJF zaniká: 

4.7.1. doručením písemného oznámení o ukončení svého členství příslušnému 

oblastnímu výboru, 

4.7.2. nezaplacením každoročního členského příspěvku řádně a včas ve lhůtě 

stanovené radou, 

4.7.3. vyloučením člena dle disciplinárního řádu, 

4.7.4. zánikem členství v právnické osobě uvedené v ustanovení 4.4.1. těchto stanov,  

4.7.5. zánikem živnostenského oprávnění fyzické osoby, je-li podmínkou jejího 

členství v ČJF, 

4.7.6. zánikem členství v právnické osobě uvedené v ustanovení 4.4.1. těchto 

stanov,odvoláním doporučení fyzické osoby uvedenéuvedeného v ustanovení 

4.4.2. těchto stanov,  

4.7.7. zánikem člena, - právnické osoby, 

4.7.8. úmrtím člena, - fyzické osoby. 

4.8. K zániku členství podle ust. 4.7.4 až 4.7.6 dojde posledním dnem třicetidenní lhůty 

počítané od doručení písemného sdělení ČJF o nesplnění podmínky členství, nedojde-li 

v této lhůtě k opětovnému splnění všech podmínek členství v ČJF.  

4.9. V případě pochybností rozhoduje o existenci členství v ČJF, popř. okamžiku jeho vzniku 

či zániku oblastní výbor ČJF. 

5. článek  

Základní členská práva a povinnosti 

5.1. Práva členů ČJF: 

5.1.1. podílet se způsobem uvedeným v těchto stanovách na činnosti ČJF, 

5.1.2. volit do všech orgánů ČJF způsobem uvedeným v těchto stanovách, 

5.1.3. být volen do všech orgánů ČJF, nestanoví-li tyto stanovy jinak, 

5.1.4. být pravidelně informován o činnosti ČJF, zejména prostřednictvím oblastních 

výborů ČJF, 

5.1.5. uplatňovat přímo nebo prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které 

jsou členy ČJF, své návrhy a vyjadřovat stanoviska, 
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5.1.6. podílet se na aktivitách a akcích pořádaných ČJF a na využívání finančních a 

materiálních prostředků ČJF v souladu se zákonem a rozhodnutími příslušných 

orgánů ČJF. 

5.2. Povinnosti členů ČJF: 

5.2.1. dodržovat stanovy ČJF, usnesení konference ČJF a konference oblasti ČJF, rady 

ČJF a výkonného výboru ČJF, disciplinární komise ČJF, popř. dalších orgánů, 

pokud to vyplývá z předpisů ČJF včetně pravidel jezdeckého sportu vztahujících 

se k dané disciplíně a veterinárních pravidel, 

5.2.2. jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno ČJF, 

5.2.3. řádně a včas platit členské příspěvky a další poplatky stanovené příslušnými 

orgány ČJF, 

5.2.4. vést předepsaným způsobem věrohodnou evidenci těch členů ČJF, jejichž 

členství v ČJF je závislé na podmínkách uvedených v ustanovení 4.4. těchto 

stanov, a předávat ji ve stanoveném termínu orgánům ČJF, 

5.2.5. neprodleně oznamovat příslušnému oblastnímoblastnímu výboru ČJF změny 

osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence, 

5.2.6. spolupracovat na uskutečnění cílůúčelu ČJF. 

6. článek  

Čestné členství 

6.1. Rada ČJF může jmenovat jakoukoliv fyzickou osobu, která se mimořádně zasloužila o 

dobré jméno ČJF nebo o rozvoj jezdeckého sportu v České republice, čestným členem 

ČJF. Rada ČJF může toto členství rovněž odejmout. 

6.2. Čestný člen má právo účastnit se jednání všech orgánů ČJF a vyjádřit zde své návrhy a 

stanoviska. Podrobnosti stanoví výkonný výbor. 

6.3. Pokud není čestný člen také členem ČJF, nemá právo hlasovat ani být volen do orgánů 

ČJF. 

7. článek  

Orgány sdruženíspolku 

7.1. Orgány ČJF na centrální úrovni jsou: 

7.1.1. konference ČJF, 

7.1.2. rada ČJF, 

7.1.3. výkonný výbor ČJF, 

7.1.4. disciplinární komise ČJF, 

7.1.5. kontrolní a revizní komise ČJF, 

7.1.6. odborné komise, 
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dále též „konference“, „rada“, „výkonný výbor“, „disciplinární komise“, „kontrolní a 

revizní komise“. 

7.2. Orgány ČJF na oblastní úrovni jsou: 

7.2.1. konference oblasti ČJF, 

7.2.2. oblastní výbor ČJF, 

dále též „konference oblasti“ a „oblastní výbor“. 

7.3. Na centrální i oblastní úrovni se zřizuje sekretariát ČJF (dále též jako „sekretariát“). 

7.4. Funkční období všech orgánů ČJF je čtyřleté. Funkční období podle předchozí věty 

neskončí dříve, než jsou do funkce členů příslušného orgánu ČJF zvoleny nové osoby; 

tím není dotčeno právo člena orgánu ČJF odstoupit ze své funkce v souladu 

s ustanovením 7.5 těchto stanov. Funkční období náhradních členů výkonného výboru, 

disciplinární komise a kontrolní a revizní komise zvolených radou a náhradních členů 

oblastního výboru zaniká spolu se zánikem mandátu členů těchto orgánů zvolených 

konferencí, popř. konferencí oblasti. 

7.5. Člen orgánu ČJF může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením vůči ČJF. Jeho 

funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití jeho prohlášení ČJF. 

7.5.7.6. Volit do všech orgánů ČJF a být jejich členem může pouze zletilá, plně 

svéprávná fyzická osoba, která je členem ČJF. 

7.6.7.7. Z jednání všech orgánů ČJF se pořizuje zápis, který musí obsahovat termín a 

místo konání jednání, seznam přítomných členů orgánu ČJF a hostů, program jednání a 

přesný obsah rozhodnutí, o nichž bylo jednáno, s uvedením výsledků hlasování. včetně 

údaje o tom, jak jednotliví přítomní členové orgánu ČJF hlasovali. Zápis musí být 

zpřístupněn všem členům příslušného orgánu ČJF, popř. dalším osobám dle podmínek 

stanovených výkonným výborem. 

7.7. Považuje-li člen ČJF rozhodnutí některého z orgánů, proti němuž již nelze podle stanov 

nebo disciplinárního řádu podat odvolání, za nezákonné nebo odporující stanovám, může 

do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí 

požádat soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami. 

7.8. Člen voleného orgánu ČJF vykonává funkci osobně. Člen výkonného výboru ČJF, rady 

ČJF a oblastního výboru ČJF může zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena téhož 

orgánu ČJF, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocněnec je povinen před 

příslušným hlasováním prokázat své zmocnění předložením písemné plné moci ostatním 

členům příslušného orgánu ČJF, kteří se hlasování účastní. Plná moc musí obsahovat 

identifikaci zmocnitele a zmocněnce, identifikaci úkonu, pro který je zmocněnec 

zmocněn, datum udělení zmocnění a podpis zmocnitele.  

7.9. Jednání a hlasování rady ČJF, výkonného výboru ČJF, oblastní konference ČJF a 

oblastního výboru ČJF je možné provést i prostřednictvím elektronických nebo jiných 

technických prostředků umožňujících zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby 

(dále jen „korespondenční cesta“). Návrh usnesení je oprávněn podat kterýkoliv člen 

orgánu, který o něm má hlasovat. Návrh usnesení oblastní konference je oprávněn podat 

pouze oblastní výbor. Návrh usnesení rozešle navrhovatel všem členům příslušného 

orgánu ČJF  korespondenční cestou spolu s oznámením lhůty, ve které mají 

korespondenční cestou sdělit své stanovisko. Lhůta nesmí být kratší než 7 dnů. Usnesení 

nabývá platnosti doručením zprávy korespondenční cestou, obsahující kladné vyjádření 
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posledního člena příslušného orgánu ČJF, kterým bylo dosaženo potřebné většiny ke 

schválení usnesení, navrhovateli. V případě, že v navrhovatelem určené lhůtě neobdrží 

navrhovatel souhlas nadpoloviční většiny členů příslušného orgánu ČJF, nebo před 

uplynutím lhůty obdrží alespoň od poloviny členů příslušného orgánu ČJF záporné 

vyjádření, usnesení nebylo přijato. O každém korespondenčním hlasování se pořizuje 

zápis obsahující jméno navrhovatele, obsah návrhu, termín jeho rozeslání a seznam členů 

příslušného orgánu ČJF, jimž byl rozeslán a datum nabytí platnosti usnesení či datum 

nepřijetí návrhu. Přílohou zápisu musí být přesný obsah usnesení a výsledky hlasování 

včetně uvedení počtu hlasů, které byly pro, proti, které se zdržely a které se nevyjádřily 

ve stanovené lhůtě a údaje o tom, jak hlasovali jednotliví členové příslušného orgánu ČJF. 

Za správný průběh hlasování odpovídá navrhovatel.  Zápis musí být zpřístupněn všem 

členům příslušného orgánu ČJF, popř. dalším osobám dle podmínek stanovených 

výkonným výborem.  

7.10. Každý člen ČJF nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout 

soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu ČJF pro jeho rozpor se zákonem nebo 

se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů ČJF. Právo dovolat se 

neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí 

dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.  

7.8.7.11. Proti konečnému rozhodnutí orgánů ČJF o porušení antidopingových pravidel a 

ve věcech, jejichž předmět se vztahuje k olympijským hrám, může kterýkoliv z účastníků 

řízení podat odvolání k Rozhodčí komisi Českého olympijského výboru. Takové odvolání 

je nutno podat do 21 dnů od doručení konečného rozhodnutí orgánů ČJF. Odvolání nemá 

odkladný účinek na rozhodnutí, proti kterému směřuje. Proti rozhodnutí Rozhodčí komise 

Českého olympijského výboru, jehož předmět se vztahuje k olympijským hrám, je možno 

podat stížnost k Arbitrážnímu soudnímu dvoru pro sport se sídlem v Lausanne (CAS), 

který je oprávněn v souladu s Pravidly pro řešení sporů v oblasti sportu učinit konečné 

rozhodnutí. Lhůta pro odvolání činí 21 dnů od doručení rozhodnutí. 

7.12. Členové orgánů ČJF vyjmenovaných v ustanovení 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5. a 7.2.2. 

těchto stanov jsou z výkonu své funkce odpovědní podle § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

8. článek  

Jednání jménem ČJF 

8.1. Statutárním orgánem ČJF je výkonný výbor. Za výkonný výbor jedná a podepisuje 

prezident ČJF (dále jen „prezident“) nebo jiný, výkonným výborem pověřený člen 

výkonného výboru. 

8.2. Výkonný výbor může rozhodnout, v jakém rozsahu je oprávněn jednat jménem ČJF také 

generální sekretář ČJF, popř. jiné osoby. 

9. článek  

Konference ČJF 

9.1. Konference je nejvyšším orgánem ČJF. 

9.2. Do výlučné působnosti konference náleží: 
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9.2.1. určit hlavní zaměření činnosti ČJF, 

9.2.1.9.2.2. rozhodovat o změně stanov, 

9.2.2.9.2.3. zvolit a odvolat prezidenta a na jeho návrh volit další členy výkonného 

výboru, 

9.2.3.9.2.4. odvolat členy výkonného výboru, 

9.2.4.9.2.5. zvolit a odvolat předsedu a další členy disciplinární komise, 

9.2.5.9.2.6. zvolit a odvolat předsedu a další členy kontrolní a revizní komise, 

9.2.6.9.2.7. rozhodovat o počtu a názvu oblastí ČJF a jejich územní působnosti, které 

jsou článkem ČJF bez právní osobnosti (dále jen „oblasti“), 

9.2.7.9.2.8. projednat zprávu o činnosti výkonného výboru, rady, disciplinární 

komise a kontrolní a revizní komise za období od poslední konference, 

9.2.8.9.2.9. projednat zprávu o hospodaření ČJF za období od poslední konference, 

9.2.9.9.2.10. rozhodnout o zrušení ČJF a jejím vstupu do likvidace, jmenovat a odvolat 

likvidátora, určit výši jeho odměny a schválit rozdělení likvidačního zůstatku, 

9.2.11. rozhodnout o přeměně ČJF, 

9.2.10.9.2.12. rozhodnout o jiném návrhu výkonného výboru nebo rady předloženého 

jí ke schválení. 

9.3. Konference si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují tyto stanovy. 

9.4. Složení konference: 

9.4.1. konference je shromážděním delegátů zvolených na konferencích oblastí 

konaných nejvýše dva roky před konáním konference podle klíče schváleného 

radou, 

9.4.2. konferenci řídí prezident, popřípadě jímvýkonným výborem pověřený člen ČJF. 

9.5. Svolávání konference: 

9.5.1. konferenci svolává výkonný výbor minimálně jednou za 2 rokyročně. Pokud 

nebyla konference řádně svolána výkonným výborem, je oprávněnpovinen ji 

svolat prezident, 

9.5.2. výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou konferenci ČJF do 3 měsíců, 

požádá-li písemně o její svolání nejméně 1/3 oblastních výborů, nebo jestliže to 

vyžadují vážné zájmy ČJF. Pokud nebyla mimořádná konference řádně svolána 

výkonným výborem, je oprávněnpovinen ji svolat prezident, 

9.5.3. pozvánka na jednání konference obsahující místo, datum a hodinu konání 

konference a program jednání konference musí být zveřejněny na oficiálních 

webových stránkách ČJF nejpozději 1 měsíc přede dnem konání konference. 

Současně musí být v téže lhůtě odeslána na vědomí všem oblastním výborům. 

9.6. Rozhodování konference: 

9.6.1. konference je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů, 

9.6.2. každý delegát má jeden hlas, 

9.6.3. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů, 

nestanoví-li tyto stanovy jinak, 
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9.6.4. k rozhodnutí o zrušení ČJF, změně stanov, a počtu oblastí a jejich územní 

působnosti je vždy třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech delegátů, 

9.6.5. není-li konference schopná se usnášet, svolá výkonný výbor náhradní konferenci 

ČJF. Náhradní konference se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla 

svolána původní konference. Náhradní konference musí mít nezměněný pořad 

jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení 9.6.1. těchto stanov. 

9.7. Usnesení konference jsou závazná pro všechny orgány a členy ČJF. 

10. článek  

Rada ČJF 

10.1. Rada plní úkoly stanovené těmito stanovami a uložené konferencí v období mezi jejími 

zasedáními. 

10.2. Do působnosti rady náleží: 

10.2.1. schvalovat rozpočet ČJF, 

10.2.2. schvalovat jednací řád rady, disciplinární, řád a přestupní a registrační řád ČJF, 

10.2.3. schvalovat jednací a volební řád konference ČJF a konference oblasti, 

10.2.4. schvalovat výši a lhůtu k zaplacení členských příspěvků, popř. jiných poplatků, 

10.2.5. vykonávat funkci disciplinárního orgánu v souladu s disciplinárním řádem, 

10.2.6. rozhodovat o odměňování prezidenta, členů výkonného výboru, popř. dalších 

funkcionářů ČJF, 

10.2.7. stanovit počet delegátů konference ČJF a způsob jejich určení, 

10.2.8. stanovit klíč pro určení počtu hlasů podle ustanovení 16.5.1. těchto stanov, 

10.2.9. jmenovat čestné členy ČJF, popř. odejmout čestné členství, 

10.2.10. projednat zprávu o činnosti výkonného výboru, disciplinární komise a kontrolní 

a revizní komise za období od posledního jednání rady, bude-li vyžádána či 

předložena, 

10.2.11. předložit konferenci ČJF návrhy usnesení a návrh kandidátů na prezidenta a, 

členy výkonného výboru, disciplinární komise a kontrolní a revizní komise, 

10.2.12. zvolit náhradního člena výkonného výboru, disciplinární komise a kontrolní a 

revizní komise, jestliže v době mezi konferencemi člen výkonného výboru, 

disciplinární nebo kontrolní a revizní komise zvolený konferencí zemřel, 

odstoupil z funkce nebo přestal být z jiných důvodů členem příslušného orgánu. 

10.3. Rada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují tyto stanovy. 

10.3.10.4. Složení rady: 

10.3.1.10.4.1. rada je složena z prezidenta, a předsedů oblastních výborů (v jejich 

nepřítomnosti jiného pověřeného člena oblastního výboru) a generálního 

sekretáře ČJF.). Počet členů rady je závislý na počtu oblastí, 

10.3.2.10.4.2. v čele rady je prezident, který organizuje a řídí její činnost. 

10.4.10.5. Svolávání rady: 
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10.4.1.10.5.1. radu svolává prezident dle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců. 

Pokud nebyla rada řádně svolána prezidentem, je oprávněn svolat radu 

kterýkoliv její člen, 

10.4.2.10.5.2. o místu, datu, hodině a programu jednání rady musí být informováni její 

členové nejpozději 7 dní přede dnem jednání rady. 

10.5.10.6. Rozhodování rady: 

10.5.1.10.6.1. rada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích 

členů, 

10.5.2.10.6.2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů 

rady, přičemž v případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta, 

10.5.3.10.6.3. k přijetí usnesení uvedených v ustanovení 10.2.4. a 10.2.6. těchto stanov 

je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů rady. 

10.6.10.7. Rozhodnutí rady v oblasti její působnosti vymezené v ust. 10. 2 těchto stanov 

jsou závazná pro všechny orgány a členy ČJF, s výjimkou konference. 

11. článek  

Výkonný výbor ČJF 

11.1. Výkonný výbor je statutárním orgánem, jenž řídí činnost ČJF a jedná jeho jménem. 

Výkonný výbor zabezpečuje činnost ČJF mezi zasedáními konferencí na základě těchto 

stanov, jednacího řádu a usnesení konferencí a rady.  

11.2. Do působnosti výkonného výboru náleží: 

11.2.1. rozhodovat o všech záležitostech ČJF, pokud nejsou těmito stanovami nebo 

přijatými řády vyhrazeny do působnosti jiných orgánů ČJF, 

11.2.2. vykonávat funkci disciplinárního orgánu v souladu s disciplinárním řádem, 

11.2.3. vykonávat funkci Odvolacího soudu podle pravidel jezdeckého sportu. 

11.3. Složení výkonného výboru: 

11.3.1. výkonný výbor je složen z 5ze 7 členů, a to prezidenta, viceprezidenta pro sport, 

viceprezidenta pro ekonomiku, člena pro vzdělávání a, člena pro legislativu a 

dalších 2 členů výkonného výboru, 

11.3.2. v čele výkonného výboru je prezident, který organizuje a řídí jeho činnost. 

11.4. Svolávání výkonného výboru: 

11.4.1. výkonný výbor svolává prezident zpravidla jednou měsíčně. Pokud nebyl 

výkonný výbor svolán v posledních třech měsících prezidentem, je oprávněn ho 

svolat kterýkoliv z viceprezidentů členů výkonného výboru, 

11.4.2. o místu, datu, hodině a programu jednání výkonného výboru musí být 

informováni jeho členové nejpozději 7 dní přede dnem jednání výkonného 

výboru. 

11.5. Rozhodování výkonného výboru: 

11.5.1. výkonný výbor je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho 

členů, 
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11.5.2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů 

výkonného výboru, přičemž v případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

prezidenta.  

11.6. Rozhodnutí výkonného výboru v oblasti jeho působnosti vymezené v ust. 11. 2 těchto 

stanov jsou závazná pro oblastní výboryvšechny orgány a členy ČJF. 

12. článek  

Disciplinární komise ČJF 

12.1. Disciplinární komise je nezávislým orgánem ČJF a má pravomoci Právní komise ve 

smyslu Všeobecných pravidel. Disciplinární komise neplní funkci rozhodčí komise ve 

smyslu § 265 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

12.2. Do působnosti disciplinární komise náleží: 

12.2.1. rozhodovat o disciplinárních proviněních členů ČJF a stanovit výši 

disciplinárních trestů postupem dle disciplinárního řádu, 

12.2.2. provádět závazný výklad těchto stanov, řádů a dalších dokumentů ČJF, 

12.2.3. na návrh člena ČJF nebo toho, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, 

rozhodovat o neplatnosti rozhodnutí orgánu ČJF pro jeho rozpor se zákonem 

nebo se stanovami, 

12.2.3.12.2.4. nahlížet do všech dokladů a záznamů vztahujících se k činnosti 

disciplinární komise podle disciplinárního řádu, 

12.2.4.12.2.5. upozorňovat výkonný výbor a radu na zjištěné nedostatky v činnosti ČJF 

a jejích orgánů a předkládat příslušným orgánům ČJF návrhy na jejich 

odstranění, 

12.2.5.12.2.6. členové disciplinární komise mají právo zúčastnit se jednání všech 

orgánů ČJF a požadovat od nich informace a vysvětlení týkající se jejich 

činnosti. 

12.3. Složení disciplinární komise: 

12.3.1. disciplinární komise je složena z 3 členů volených konferencí. Žádný z členů 

disciplinární komise nesmí být zároveň členem jakéhokoliv jiného orgánu ČJF, 

12.3.2. členové disciplinární komise ze svého středu volí a odvolávají předsedu, který 

stojí v čele disciplinární komise je předseda, kterýa organizuje a řídí její činnost. 

12.4. Svolávání disciplinární komise: 

12.4.1. disciplinární komisi svolává předseda disciplinární komise podle potřeby, vždy 

však v případě, že o to požádá některý člen disciplinární komise. Pokud nebyla 

disciplinární komise svolána předsedou, je oprávněn ji svolat kterýkoliv člen 

disciplinární komise, 

12.4.2. o místu, datu a hodině jednání disciplinární komise musí být informováni její 

členové nejpozději 7 dní přede dnem jednání disciplinární komise. 

12.5. Rozhodování disciplinární komise: 

12.5.1. disciplinární komise je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina 

jejích členů, 
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12.5.2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech jejich členů. 

12.6. Rozhodnutí disciplinární komise v oblasti jeho působnosti vymezené v ust. 12. 2 těchto 

stanov jsou závazná pro všechny orgány a členy ČJF. 

13. článek  

Kontrolní a revizní komise ČJF 

13.1. Kontrolní a revizní komise je nezávislým orgánem ČJF. Kontrolní a revizní komise neplní 

funkci rozhodčí komise ve smyslu § 265 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

13.2. Do působnosti kontrolní a revizní komise náleží: 

13.2.1. kontrola správnosti a efektivnosti hospodaření ČJF, zejména výkonného výboru 

a oblastních výborů, s majetkem ČJF, 

13.2.2.13.2.1. kontrola, zda účetní zápisydohlížet, jsou-li záležitosti ČJF řádně vedeny 

a vykonává-li ČJF činnost v souladu se skutečností a zda je činnost ČJF 

uskutečňována v souladu s stanovami a dalšími právními předpisy České 

republiky, stanovami ČJF a rozhodnutími konference a rady, 

13.2.3.13.2.2. nahlížet do všech dokladů a záznamů, které potřebuje k plnění svých 

úkolů uvedených v ust. 13.2.1 těchto stanov, s výjimkou dokladů a záznamů 

týkajících se hospodaření ČJF a plnění daňových a jiných finančních 

povinnostídisciplinárního řízení, 

13.2.4.13.2.3. upozorňovatinformovat pravidelně výkonný výbor a radu na zjištěné 

nedostatkyo zjištěných nedostatcích v hospodaření ČJF a jejích orgánů a 

předkládat příslušným orgánům ČJF návrhy na jejich odstranění, činnosti ČJF, 

13.2.5.13.2.4. členové kontrolní a revizní komise mají právo zúčastnit se jednání všech 

orgánů ČJF, s výjimkou jednání disciplinárních orgánů, a požadovat od nich 

informace a vysvětlení týkající se jejich činnosti kontrolní a revizní komise. 

13.3. Složení kontrolní a revizní komise: 

13.3.1. kontrolní a revizní komise je složena z 3 členů volených konferencí. Žádný 

z členů kontrolní a revizní komise nesmí být zároveň členem jakéhokoliv jiného 

orgánu ČJF, 

13.3.2. členové kontrolní a revizní komise ze svého středu volí a odvolávají předsedu, 

který stojí v čele kontrolní a revizní komise je předseda, kterýa organizuje a řídí 

její činnost. 

13.4. Svolávání kontrolní a revizní komise: 

13.4.1. kontrolní a revizní komisi svolává předseda kontrolní a revizní komise podle 

potřeby, vždy však v případě, že o to požádá některý člen kontrolní a revizní 

komise. Pokud nebyla kontrolní a revizní komise svolána předsedou, je oprávněn 

ji svolat kterýkoliv člen kontrolní a revizní komise, 

13.4.2. o místu, datu a hodině jednání kontrolní a revizní komise musí být informováni 

její členové nejpozději 7 dní přede dnem jednání kontrolní a revizní komise. 

13.5. Rozhodování kontrolní a revizní komise: 

13.5.1. kontrolní a revizní komise je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční 
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většina jejích členů, 

13.5.2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech jejích členů. 

13.6. Kontrolní a revizní komise musí s výsledky svých kontrolních závěrů prokazatelně 

seznámit oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu a poskytnout mu možnost, aby 

se mohl ke zjištěným poznatkům a výsledkům vyjádřit. Konečné závěry a zprávy svých 

kontrol, spolu s návrhy nápravných opatření, předává kontrolní a revizní komise radě a 

výkonnému výboru, který je povinen přijmout opatření k odstranění závadného stavu 

nebo jeho opakování. Kontrolní a revizní komise předkládá konferenci souhrnnou zprávu 

o své činnosti a svých nálezech. 

13.7. Rozhodnutí kontrolní a revizní komise v oblasti její působnosti vymezené v ust. 13. 2 

těchto stanov jsou závazná pro všechny orgány a členy ČJF.  

14. článek  

Odborné komise 

14.1. Odborné komise jsou poradními orgány výkonného výboru. Zabezpečují kvalifikované 

plnění úkolů ČJF. 

14.2. Do působnosti odborné komise náleží zejména: 

14.2.1. navrhovat sportovně technické podmínky mistrovských soutěží a mezinárodních 

závodů, 

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

14.2.3. navrhovat národní úpravu pravidel a podmínek pro získání výkonnostních 

odznaků členů ČJF, 

14.2.4. koordinovat sportovní kalendář, 

14.3.14.2. organizovat výcviková soustředění a školenízáležitosti, jimiž byla komise 

pověřena výkonným výborem. 

14.4.14.3. Složení odborné komise: 

14.4.1.14.3.1. počet členů odborné komise stanoví výkonný výbor, který současně 

jmenujevolí a odvolává jejího předsedu a další členy odborné komise, 

14.4.2.14.3.2. předseda odborné komise organizuje a řídí její činnost. 

14.5.14.4. Svolávání odborné komise: 

14.5.1.14.4.1. odbornou komisi svolává její předseda podle potřeby, vždy však 

v případě, že o to požádá některý člen odborné komise. Pokud nebyla odborná 

komise svolána předsedou, je oprávněn ji svolat kterýkoliv člen odborné komise, 

14.5.2.14.4.2. o místu, datu, hodině a programu jednání odborné komise musí být 

informování její členové nejpozději 7 dní přede dnem jednání odborné komise. 

14.6. Rozhodování odborné komise: 

14.6.1. V oblasti své působnosti předává odborná komise je schopná usnášení, je-li 

přítomna nadpoloviční většina jejich členů, 

14.7.14.5. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů odborné 

komisevýkonnému výboru své návrhy a doporučení. 
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15. článek  

Sekretariát ČJF 

15.1. Sekretariát vytváří organizační zázemí pro činnost orgánů ČJF a zabezpečuje jejich 

činnost. Sekretariát se řídí pokyny výkonného výboru. 

15.2. Složení sekretariátu: 

15.3.15.2. V čele sekretariátu stojí generální sekretář ČJF, sekretariát je dále tvořen 

zaměstnanci ČJF a sekretáři oblastí a dalšími zaměstnanci ČJF. 

15.3. Generálního sekretáře ČJF volí a odvolává výkonný výbor. Generální sekretář ČJF je 

podřízen výkonnému výboru. prezidentovi ČJF.  

15.4. Sekretáři oblastí jsou podřízeni generálnímu sekretáři ČJF a příslušným oblastním 

výborům. 

15.5. Generálního sekretáře ČJF a sekretáře oblasti jmenuje a odvolává výkonný výbor. 

V případě jmenování sekretáře oblasti tak činí na návrh příslušného oblastního výboru. 

15.6.15.5. Generální sekretář ČJF ani sekretáři oblastí nesmí být zároveň členy 

jinéhočlenem žádného orgánu ČJF, nestanoví-li tyto stanovy jinak. 

16. článek  

Konference oblasti ČJF 

16.1. Konference oblasti je nejvyšším orgánem ČJF na oblastní úrovni. 

16.2. Do působnosti konference oblasti náleží: 

16.2.1. rozhodovat o počtu členů příslušného oblastního výboru, 

16.2.2. zvolit a odvolat předsedu, popř. místopředsedu příslušného oblastního výboru, 

16.2.3. zvolit a odvolat další členy příslušného oblastního výboru, 

16.2.4. navrhnout kandidáty do všech orgánů ČJFna prezidenta ČJF a členy disciplinární 

komise a kontrolní a revizní komise, 

16.2.5. zvolit delegáty, popř. náhradníky na konferenci ČJF v počtu stanoveném radou, 

16.2.6. projednat zprávu o činnosti oblastního výboru a o hospodaření oblasti mezi 

konferencemi. 

16.3. Složení konference oblasti: 

16.3.1. konference je shromážděním všech právnických osob a fyzických osob, které 

provozují živnost související s jezdectvím, registrovaných v příslušné oblasti 

k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí předcházejícího konání konference, 

popřípadě jejich zplnomocněných zástupců, 

16.3.2. fyzické osoby, které neprovozují živnost související s jezdectvím, vykonávají 

svá členská práva na konferenci oblasti, včetně práva hlasovat, prostřednictvím 

osob uvedených v ustanovení 16.3.1. těchto stanov. 

16.4. Svolávání konference oblasti: 

16.4.1. konferenci oblasti svolává oblastní výbor minimálně jednou za 2 roky. Pokud 

nebyla konference oblasti řádně svolána oblastním výborem, je oprávněn ji 
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svolat kterýkoliv člen oblastního výboru, 

16.4.2. oblastní výbor je povinen svolat mimořádnou konferenci oblasti ČJF do 30 dnů, 

požádápožádají-li písemně o její svolání osoby podle ustanovení 16.3.1. těchto 

stanov, které jsou oprávněny hlasovat s nejméně 30 % hlasů všech členů ČJF 

registrovaných v příslušné oblasti při určení počtu hlasů podle jednacího a 

volebního řádu konference oblasti ČJF, 

16.4.3. pozvánka na jednání konference oblasti obsahující místo, datum a hodinu konání 

konference oblasti a program jednání konference oblasti musí být zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách ČJF nejpozději 1 měsíc přede dnem konání 

konference oblasti., v případě konání mimořádné konference oblasti ČJF 

nejpozději 10 dnů přede dnem konání mimořádné konference oblasti ČJF. 

Pozvánka musí být v téže lhůtě odeslána (poštou nebo mailem) na vědomí 

výkonnému výboru a osobám uvedeným v ustanovení 16.3.1. těchto stanov. 

16.5. Rozhodování konference oblasti: 

16.5.1. každá osoba uvedená v ustanovení 16.3.1. těchto stanov hlasuje počtem hlasů, 

který odpovídá klíči určenému radou ČJF, 

16.5.2. konference oblasti je schopna usnášení, jsou-li přítomny osoby uvedené 

v ustanovení 16.3.1. těchto stanov oprávněné hlasovat nadpoloviční většinou 

hlasů uvedených v ustanovení 16.5.1. těchto stanov; v případě, že do 30 minut 

po plánovaném zahájení nebude tento počet dosažen, je konference oblasti 

schopná usnášení s počtem přítomných delegátů, 

16.5.3. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů, s nimiž jsou oprávněny 

hlasovat osoby uvedené v ustanovení 16.3.1. těchto stanov přítomné na 

konferenci oblasti. 

16.6. Rozhodnutí konference oblasti v oblasti její působnosti vymezené v ust. 16. 2 těchto 

stanov jsou závazná pro oblastní výbor a členy ČJF registrované v příslušné oblasti. 

17. článek  

Oblastní výbor ČJF 

17.1. Oblastní výbor řídí činnost ČJF na oblastní úrovni a zabezpečuje činnost ČJF v oblasti 

mezi zasedáními konference oblasti.  

17.2. Do působnosti oblastního výboru náleží: 

17.2.1. přijímat členy ČJF a vést jejich evidenci v souladu s registračnímtěmito 

stanovami a příslušným řádem, 

17.2.2. schvalovat rozpočet oblasti na příslušný kalendářní rok a vyhodnocovat jeho 

čerpání, 

17.2.3. sestavovat oblastní sportovní kalendář, 

17.2.4. vykonávat funkci disciplinárního orgánu v souladu s disciplinárním řádem, 

17.2.5. zabezpečovat konání mistrovství oblasti a stanovovat sportovně technické 

podmínky těchto a dalších soutěží, 

17.2.6. rozdělovat finanční prostředky, s nimiž oblast hospodaří, 
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17.2.7. navrhovat výkonnému výboru jmenování a odvolání oblastního sekretáře, 

17.2.8.17.2.7. zvolit náhradního člena oblastního výboru, jestliže v době mezi 

konferencemi oblasti člen oblastního výboru zvolený konferencí oblasti zemřel, 

odstoupil z funkce nebo přestal být z jiných důvodů členem oblastního výboru a 

počet konferencí oblasti zvolených členů neklesl pod polovinu. 

17.3. Složení oblastního výboru: 

17.3.1. oblastní výbor má 5 členů, a to předsedu a 4 další členy, nerozhodne-li 

konference oblasti o vyšším počtu členů, 

17.3.2. v čele oblastního výboru je předseda, který organizuje a řídí jeho činnost a jedná 

jménem oblasti. V době jeho nepřítomnosti či nemožnosti vykonávat funkci je 

v čele oblastního výboru člen oblastního výboru zvolený oblastním výborem. 

17.4. Svolávání oblastního výboru: 

17.4.1. oblastní výbor je svoláván předsedou podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně. 

Pokud nebyl oblastní výbor svolán předsedou, je oprávněn ho svolat kterýkoliv 

člen oblastního výboru, 

17.4.2. o místu, datu, hodině a programu jednání oblastního výboru musí být 

informováni jeho členové nejpozději 7 dní přede dnem jednání oblastního 

výboru. 

17.5. Rozhodování oblastního výboru: 

17.5.1. oblastní výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho 

členů,  

17.5.2. k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných.  členů 

oblastního výboru, přičemž v případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy oblastního výboru. 

17.6. Rozhodnutí oblastního výboru v oblasti jeho působnosti vymezené v ust. 17. 2 těchto 

stanov jsou závazná pro členy ČJF registrované v příslušné oblasti. 

18. článek  

Majetek a hospodaření 

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

18.2. Zdroji příjmů jsou zejména:  

18.2.1. členské příspěvky a jiné poplatky, 

18.2.2. finanční prostředky ze státního rozpočtu, 

18.2.3. příspěvky od České unie sportu, Českého svazu tělesné výchovyolympijského 

výboru, popř. jiného sdružení sportovních svazůspolku, 

18.2.4. příspěvky od jiných organizací a sponzorů,  

18.2.5. příjmy z peněžitých trestů a pokut udělených v souladu s předpisy a řády ČJF, 

příjmy za vedení disciplinárního řízení, 

18.2.6. příjmy z hospodářské činnosti, 
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18.2.7. příjmy z reklam a jiných služeb, 

18.2.8. dary a dědictví. 

18.3. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu ČJF a podle pravidel schválených 

radou disponují výkonný výbor a oblastní výbory. 

19. článek  

Symbolika ČJF 

19.1. Emblém ČJF je kulatý znak tvaru, který se skládá se ze siluety hlavy koně doplněné 

dvěma lipovými listy modré a barvy červené pečeti, v jehož středu je rytíř na bílém koni 

se štítem s dvouocasým lvembarvy, okolo s  černým kruhovým nápisem v jazyce českém 

„Česká jezdecká federace“ nebo v jazyce anglickém „Czech Equestrian Federation v 

bílém poli, jenž“. Znak včetně jeho barevného provedení je znázorněn níže: 

 

 

ČJF může ke své marketingové činnosti vytvořit vlastní 

obchodní logo. 

 

 

 

 

19.2. Vlajka ČJF má bílý podklad bez lemu. Rozměry jsou 115 x 170 cm. Ve svém středu má 

emblém ČJF: v jazyce českém nebo anglickém. 

19.3. Symbolika ČJF může být použita pouze v zájmu ČJF. Způsob a se souhlasem výkonného 

výboru.podmínky použití symboliky ČJF stanoví výkonný výbor.  

20. článek  

Ustanovení přechodná a závěrečná 

20.1. Členství osob, které jsou členy ČJF dne 31. prosince 2011, zaniká dnem 28. února 2012, 

ledaže nejpozději do tohoto termínu splní podmínky členství uvedené v ustanovení 4.2. 

až 4.5. těchto stanov. 

20.2. Členové všech orgánů ČJF, kteří byli zvoleni do svých funkcí do 31. prosince 2011, jimi 
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zůstávají i nadále, členové dosavadní Dozorčí komise se stávají členy kontrolní a revizní 

komise ČJF. 

20.1. Vzhledem ke zvýšení počtu členů výkonného výboru je Rada ČJF povinna zvolit na návrh 

prezidenta ČJF dva nové členy výkonného výboru. Jejich funkční období zaniká spolu se 

zánikem mandátu dosavadních členů výkonného výboru zvolených konferencí ČJF 

konanou dne 6. 5. 2015. 

20.3. Toto znění stanov bylo schváleno konferencí ČJF konanékonanou dne 16. listopadu 

201612. května 2011 v Humpolci a nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem 

vnitra České republiky. 

20.4.20.2. Toto znění stanov nabýváa účinnosti dne 1. ledna 2012 a2017. Tímto dnem 

nahrazuje dosud platné stanovy. Ustanovení 15.5. těchto stanov nabývá účinnosti dne 1. 

června 2013.  

20.5. Ustanovení 16.5.2 a 17.3.1. těchto stanov byla schválena konferencí ČJF konanou dne 

14. května 2013 v Humpolci a nabývají účinnosti téhož dne. 

 

 

V Humpolci dne 12. května 201116. listopadu 2016      Ing. 

Jaroslav PecháčekOlga Plachá 

prezidentprezidentka ČJF 


