
Oblastní výbor České jezdecké federace Severomoravská oblast 
 
                  Z á p i s 
 
z jednání Konference České jezdecké federace - Severomoravská oblast, která se 
konala dne 4.10.2016 v klubovně TJ Slovan Frenštát p.R. 
 
V 16.30 přítomných 23 delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 
V 17.00 hodin přítomno: dle presenční listiny 39 delegátů s hlasem rozhodujícím což je 21,08 
procent, 2 hosté – Ing.Olga Plachá – prezidentka ČJF a Martin Blažek – předseda IT komise 
ČJF. 
 
Na úvod bylo konstatováno, že počet přítomných delegátů je 39, konference byla usnášení 
schopná po 30 minutách dle jednacího řádu. 
 
Program jednání byl schválen tak, jak bylo uvedeno v pozvánce -  Jednání konference vedl 
Radovan Šalek. 
 
Pracovní komise pracovaly ve složení : 
- Mandátová a volební: Richard Bauer, Jarmila Měrková, Andrea Vídenková 
- Návrhová: Jaroslav Kincl, Klára Šalková, Petra Balnarová 

39 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
Komise byly zvoleny . 
 
1)  Krátký přehled o činnosti OV ČJF za rok 2015-2016 přednesl Radovan Šalek,  
 počet subjektů 181 (k datu konání konference) 
 počet registrovaných členů 2314 z toho do 18 let 911 
 počet jezdeckých licencí 1151, z toho 282 do 18 let 
 počet licentovaných koní 1144 z toho 86 pony   

 
2) Hospodaření oblasti za rok 2015-2016 
 
3) Volba delegátů na celostátní konferenci 
Zvoleni : Radovan Šalek, Martin Ohnheiser,Richard Bauer, Klára Šalková,Jaroslav Kincl, Jan 
Kubrický, Zdeněk Žíla, Jarmila Měrková, Čeněk Šrubař 
Náhradníci: Andrea Vídenková, Jan Kopiš, Petra Balnarová, Pavel Holešovský, Emil Ludvík 
38 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. 
 
4) Připomínkování nového návrhu stanov ČJF 
 
- Vystoupila Andrea Vídenková z kritikou na práci VV ČJF a návrhem na přidělení větších 
pravomocí  jednotlivým odborným komisím. 
 
- Vystoupila Ing.Olga Plachá s vysvětlením postavení odborných komisí v aktuálním návrhu 
stanov. 
 
- Návrh na co nejjednodušší verzi stanov, které mají za úkol řešit především jen základní 
strukturu ČJF dle NOZ. 
 
- Vystoupila Simona Heidenreichová se svými připomínkami ke stanovám ohledně 
odborných komisí. 
 
- Přednesen návrh na sjednocení postoje oblasti k návrhu nových stanov ČJF. 
 



Konference oblasti hlasovala o tom, že by se nové stanovy ČJF měly schválit jen dle 
navrhovaných změn prezentovaných VV ČJF. Pro bylo 0 delegátů, 25 bylo proti, 14 se 
zdrželol hlasování. 
 
Konference oblasti hlasovala o tom, že by se nové stanovy ČJF měly schválit jen dle NOZ a 
ostatní nechat na pracovní komisi, která připraví prováděcí předpisy k novým stanovám. Pro 
bylo 39 delegátů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
6)  Po  připomínkách a návrzích,  byl přednesen návrh na usnesení konference oblasti, který 
byl schválen 39 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
7) Představení nového Jezdeckého informačního systému JIS 
 
 
 
 
 
Předseda OV Ing.Radovan Šalek: 
 
 
Návrhová komise: 
 
Jaroslav Kincl    Klára Šalková    Petra Balnarová  
 
 
     


