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JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD 
KONFERENCE OBLASTI ČJF 

 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.4 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád 

Konference oblasti ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a 
náležitosti rozhodování Konference oblasti ČJF a mimořádné Konference oblasti ČJF 
(dále jen „Konference oblasti ČJF“). 

 
 

Článek II. 
Příprava Konference oblasti ČJF 

 
1. Jednání Konference oblasti ČJF svolává oblastní výbor nebo kterýkoliv člen 

oblastního výboru v souladu s ustanovením 16.4.1 Stanov ČJF. 
2. Oblastní výbor schválí před zahájením Konference oblasti ČJF návrh usnesení k 

jednotlivým bodům navrženého programu Konference oblasti ČJF a předloží je 
návrhové komisi a delegátům.    

3. Pozvánka na jednání Konference oblasti ČJF obsahující místo, datum a hodinu konání 
Konference oblasti ČJF a program jednání Konference oblasti ČJF musí být zveřejněna 
na oficiálních webových stránkách ČJF nejpozději 1 měsíc přede dnem konání 
Konference oblasti ČJF, 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 
prostřednictvím sekretariátu ČJF.  

4. Pozvánka musí být rovněž odeslána (poštou nebo mailem) osobám uvedeným v 
článku III. odst. 1 tohoto Jednacího a volebního řádu.  

5. Program jednání Konference oblasti ČJF musí obsahovat alespoň tyto body: (a) Zpráva 
předsedy oblastního výboru o činnosti oblastního výboru, (b) Zpráva předsedy 
oblastního výboru o hospodaření oblasti, (c) Volba Předsedy a oblastního výboru v 
případě, že má být v roce konání Konference oblasti ČJF zvolen nový oblastní výbor, 
(d) Volba delegátů oblasti ČJF pro konferenci ČJF v případě, že se má v následujících 
6 měsících od konání Konference oblasti ČJF konat Konference ČJF, (e) představení 
kandidátů do volených funkcí v ČJF a (f) Diskuse. 
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Článek III. 
Jednání Konference oblasti ČJF 

 
1. Konference oblasti ČJF 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 oblasti ČJF, 
popřípadě jejich zplnomocněných zástupců (dále jen „delegát“).  

2. 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.  

3. Členský subjekt 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.   

4. Konference oblasti ČJF je oprávněna projednat a schválit pouze usnesení uvedená v ust. 
16.2 Stanov ČJF. Konference oblasti ČJF si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, 
které jí Stanovy ČJF nesvěřují.  

5. Konference oblasti ČJF je schopná usnášení, jsou-li přítomni delegáti oprávnění 
hlasovat nadpoloviční většinou hlasů uvedených v ustanovení článku III. odst. 2 tohoto 
Jednacího a volebního řádu. V případě, že do 30 minut po plánovaném zahájení 
Konference oblasti ČJF nebude tento počet dosažen, je Konference oblasti ČJF usnášení 
schopná s počtem hlasů přítomných delegátů.  

6. Jednání Konference oblasti ČJF zahajuje a řídí předseda oblastního výboru nebo jiný 
předsedou oblastního výboru pověřený člen oblasti (dále jen „předsedající“). Řízení 
Konference oblasti dokončí i v případě, že byl Konferencí oblasti zvolen nový předseda 
oblastní ho výboru. 

7. Předsedající po zahájení jednání zkonstatuje počet přítomných delegátů, delegátů 
s hlasem poradním a hostů, nechá schválit program jednání, zvolit členy komise 
mandátové a volební a členy komise návrhové. Následuje projednávání bodů dle 
schváleného programu jednání. 

8. Předsedající vyzve účastníky Konference oblasti ČJF k rozpravě a postupně 
k jednotlivým bodům programu jednání.   

9. Do rozpravy se přihlašují diskutující písemně, nerozhodne-li předsedající jinak. 
Předsedající udělí slovo nejprve delegátům a poté ostatním účastníkům Konference 
oblasti ČJF.  

10. Diskusní příspěvek je omezen maximálně na 3 minuty, pokud předsedající nepovolí 
delší dobu.  

11. K jednotlivým diskusním příspěvkům se připouštějí faktické poznámky v rozsahu 
maximálně 1 minuty.  

12. Nikdo z účastníků nesmí rušit předsedajícího ani toho, komu bylo uděleno slovo. 
Nemluví-li řečník k projednávanému bodu, může mu předsedající odejmout slovo i před 
uplynutím časového limitu. 
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13. Návrhy a  připomínky podané  písemně  nebo  přednesené  v diskusi,  k nimž  nebude  
zaujato stanovisko v průběhu jednání Konference oblasti ČJF a nebudou zahrnuty do 
usnesení, budou předány k projednání oblastnímu výboru na jeho nejbližším jednání 
prostřednictvím zápisu z jednání Konference oblasti ČJF.  

14. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse k danému bodu. K přijetí 
návrhu je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. O návrhu na ukončení 
diskuse dá předsedající hlasovat ihned po jeho navržení.  

15. O ukončení Konference oblasti ČJF rozhoduje předsedající po projednání všech bodů 
programu a schválení všech usnesení. 

 
 

Článek IV. 
Pracovní komise 

 
1. Delegáti volí a) komisi mandátovou a volební a b) komisi návrhovou.  
2. Mandátová a volební komise je tříčlenná, neprodleně po svém zvolení ověřuje platnost 

mandátu delegátů, počet hlasů, s nimiž jsou oprávněni hlasovat, ověřuje usnášení 
schopnost Konference oblasti ČJF, provádí rozbor účasti, předkládá delegátům návrh 
kandidátky do volených orgánů, zabezpečuje provedení voleb, podává zprávu o jejich 
výsledku.  

3. Návrhová komise je tříčlenná. Na základě průběhu rozpravy připravuje konečné znění 
návrhu usnesení Konference oblasti ČJF. 

 

 
Článek V. 

Přijímání usnesení a hlasování 
 

1. Každý delegát obdrží při prezentaci hlasovací lístek, jímž bude hlasovat aklamací, a  
hlasovací lístky pro tajnou volbu. Každý delegát obdrží tolik hlasovacích lístků, s kolika 
hlasy je oprávněn hlasovat. Při hlasování aklamací drží hlasovací lístky nad hlavou tak, 
aby mohly být spočítány všechny hlasy, s nimiž hlasuje. Při tajné volbě odevzdá tolik 
vyplněných hlasovacích lístků, s nimiž je oprávněn hlasovat.  

2. Návrh usnesení Konference oblasti ČJF může podat kterýkoliv delegát přítomný na 
Konferenci oblasti ČJF. Návrh se předkládá návrhové komisi.  

3. Pokud byly v průběhu jednání navrženy dodatky usnesení navrženého návrhovou 
komisí nebo pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách  
v opačném pořadí, než byly podány a poté o ostatních částech návrhu. Pokud se 
jednotlivé návrhy navzájem vylučují, pak schválením prvního z nich, se ostatní považují 
za nepřijaté. Vyjádření pouhého nesouhlasu s navrhovaným opatřením bez návrhu na 
úpravu usnesení, není považováno za protinávrh a samostatně se o něm nehlasuje.  

4. V případě, že je předložen návrh na usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje se  
o jednotlivých variantách v pořadí, ve kterém byly předloženy. Schválením jedné 
varianty se ostatní považují za nepřijaté.  

5. Nepřijmou-li delegáti žádný z návrhů na usnesení, ustanoví předsedající konzultativní 
skupinu delegátů, která vypracuje nový návrh usnesení. V případě, že se v průběhu 
jednání objeví nové okolnosti, které vyžadují podstatně změnit zprávu i návrh na 
usnesení k ní, může Konference oblasti ČJF rozhodnout, že se věc projedná při příštím 
zasedání nebo pověří rozhodnutím oblastního výboru. 
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6. O všech bodech usnesení se hlasuje veřejně, nestanoví-li tento Jednací a volební řád 
jinak.  

7. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina hlasů, s nimiž jsou 
oprávněni hlasovat delegáti přítomní na Konferenci oblasti ČJF. 

 
 

Článek VI. 
Volba členů oblastního výboru ČJF 

 
1. Návrhy kandidátů, kteří mají být voleni Konferencí oblasti, připravuje stávající oblastní 

výbor na základě návrhů členů ČJF uvedených v článku III. odst. 1 tohoto Jednacího a 
volebního řádu, popř. na základě návrhu delegátů přítomných na Konferenci oblasti 
ČJF.  

2. Konference oblasti ČJF stanovuje počet členů oblastního výboru a volí předsedu, 
popř. místopředsedu oblastního výboru a další členy oblastního výboru  

3. Volby probíhají samostatně ve výše uvedeném pořadí. Předseda oblastního výboru, 
popř. místopředseda oblastního výboru jsou voleni v samostatné volbě, zbývající 
členové jsou voleni v následné volbě najednou.  

4. Voleni mohou být pouze kandidáti, kteří vyjádřili souhlas s kandidaturou. Kandidát 
přítomný jednání Konference oblasti ČJF vyjadřuje souhlas osobně, kandidát 
nepřítomný jednání Konference oblasti ČJF vyjadřuje svůj souhlas písemně. Písemný 
souhlas musí být předložen před volbou mandátové a volební komisi na Konferenci 
oblasti ČJF, že volby probíhají veřejně.  

5. Volby členů oblastního výboru probíhají tajně. Konference oblasti ČJF však může 
přijmout nadpoloviční většinou hlasů, s nimiž jsou oprávněni hlasovat delegáti 
přítomní na Konferenci oblasti ČJF, že volby probíhají veřejně. 

6. Tajné hlasování proběhne na předem připravených hlasovacích lístcích.  
7. Navržení kandidáti jsou na volebních lístcích uvedeni v abecedním pořádku. Na volné 

řádky volebního lístku může každý delegát doplnit jména dalších kandidátů  
8. Volba proběhne tak, že delegát zakroužkuje čísla před jmény kandidátů nebo jména 

kandidátů, které volí. Označení kandidátů může být provedeno i jiným vhodným 
způsobem, ze kterého však musí nepochybně vyplývat, které kandidáty delegát zvolil.  

9. Volební lístky, na kterých bude zakroužkováno více, než volený počet kandidátů, jsou 
neplatné.  

10. Zvoleni budou ti kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, minimálně však 
nadpoloviční většinu hlasů, s nimiž jsou oprávněni hlasovat delegáti přítomní na 
Konferenci oblasti ČJF.  

11. Pokud  v případě  volby  předsedy,  popř.  místopředsedy  oblastního  výboru  nezíská  
žádný z kandidátů v prvním kole potřebnou většinu hlasů, postupují do druhého kola 
dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Pokud ani ve druhém kole nezíská žádný z 
kandidátů potřebnou většinu hlasů, volba se opakuje a mohou se jí zúčastnit i noví 
kandidáti.  

12. Pokud v případě volby dalších členů oblastního výboru nejsou zvoleni v prvním kole 
všichni členové oblastního výboru, jsou voleni zbývající členové oblastního výboru 
jednotlivě v dvoukolové volbě obdobně jako v případě volby předsedy, popř. 
místopředsedy oblastního výboru. Volby se opakují, dokud není zvolen plný počet členů 
oblastního výboru nadpoloviční většinou přítomných. 
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13. Při volbě aklamací nesmí být nikdo zvýhodněn a o každém navrženém kandidátu se 
musí hlasovat. Pořadí je dle abecedního řazení. Při veřejném hlasování se počítají hlasy 
pro jednotlivé kandidáty a hlasování je jednotlivě o každém kandidátu.  Zvoleni budou 
kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, minimálně však nadpoloviční většinu hlasů, 
s nimiž jsou oprávněni hlasovat delegáti přítomní na Konferenci oblasti ČJF. (dle článku 
VI. odst 9.) Při volbě aklamací se nepoužije ustanovení článku VI. odst. 7-12 tohoto 
jednacího řádu.  

14. Výsledek každého kola voleb oznámí Konferenci oblasti ČJF předseda mandátové a 
volební komise.  

15. Konečný výsledek voleb včetně počtu hlasů, jimiž byli kandidáti zvoleni, zapracuje 
návrhová komise do usnesení Konference oblasti ČJF. 

16. Pokud potřebný počet z navržených kandidátů aklamací, nezíská nadpoloviční většinu 
hlasů, koná se druhé kolo volby, do kterého můžou být navrženi noví kandidáti a zvoleni 
do potřebného počtu členů výboru jsou kandidáti s největším počtem hlasů, bez ohledu 
na splnění povinnosti nadpoloviční většiny hlasů delegátů přítomných delegátů. 

 

 
Článek VII. 

Volba delegátů a náhradníků 
 

1. Konference oblasti ČJF volí podle čl. 16.2.6 Stanov ČJF, delegáty oblasti ČJF pro 
Konferenci ČJF podle klíče schváleného Radou ČJF podle ust. 9.4.1 Stanov ČJF a jejich 
náhradníky. Mandát zvolených delegátů je dle stanov ČJF, nejdéle však do následující 
Konference oblasti, nebo do ukončení mandátu členů oblastního výboru.  

2. Pro volbu delegátů oblasti ČJF pro Konferenci ČJF se použijí obdobně ustanovení 
článku VI. odst. 11 - 15 tohoto Jednacího a volebního řádu. 

 
Článek VIII. 

Účast dalších osob na jednání 
 

1. Kromě delegátů uvedených v článku III. odst. 1 se může jednání Konference oblasti ČJF 
zúčastnit rovněž člen výkonného výboru, rady, disciplinární komise, kontrolní a revizní 
komise, předseda odborné komise a generální sekretář ČJF (dále jen „delegát s hlasem 
poradním“), členové ČJF registrovaní v příslušné oblasti a další hosté pozvaní 
oblastním výborem. Na Konferenci oblasti ČJF mohou delegáti s hlasem poradním 
vystoupit, pokud požádají o slovo. Hosté mohou vystoupit na Konferenci oblasti ČJF se 
souhlasem předsedajícího. 

2. Na konferenci může být přítomen i člen ČJF „host-kandidát“, který chce kandidovat do 
volených orgánů ČJF na konferenci ČJF, který svou kandidaturu a zájem se oblastní 
konference zúčastnit ohlásí předsedovi oblastního výboru před zahájením oblastní 
konference.  

3. „Host-kandidát“ má možnost vystoupit na konferenci v bodu různé, nebo samostatném 
bodu, který je věnován představení kandidátů a to obdobně jako v Článku III. Bod 10 a 
následující. 

4. Každý kandidát má právo vystoupit a představit Konferenci sebe, svůj program, popř. 
cíle, s nimiž do volby chce vstupovat. Příspěvek kandidáta na prezidenta je omezen 
maximálně na 5 minut, kandidátů do výkonného výboru je omezen maximálně na 3 
minuty, příspěvek ostatních kandidátů je omezen maximálně na 2 minuty, pokud 
předsedající nepovolí delší dobu. Každý kandidát má právo vystoupit pouze jednou, 
pokud se konference neusnese jinak. 
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Článek IX. 
Zabezpečení usnesení a kontrola jeho plnění 

 
1. Předsedající, popř. jím pověřená osoba, pořizuje písemný zápis z jednání Konference 

oblasti ČJF, který obsahuje zejména termín, místo a program jednání, kdo řídil jednání 
Konference oblasti ČJF, kolik delegátů, delegátů s hlasem poradním a hostů bylo 
jednání přítomno, jmenný seznam delegátů, delegátů s hlasem poradním a hostů, které 
věci nebo návrhy byly projednány a kteří řečníci vystoupili v diskusi. Přílohou zápisu 
musí být seznam a přesný obsah všech přijatých usnesení Konference oblasti ČJF včetně 
počtu hlasů, které byly pro, proti a které se zdržely. Zápis z jednání podepisují předseda 
oblastního výboru a členové návrhové komise.  

2. Nejpozději do sedmi dnů po jednání se zápis z jednání zveřejní na oficiálních webových 
stránkách oblasti a rozesílá generálnímu sekretáři ČJF a orgánům, které odpovídají za 
splnění úkolů uložených usneseními, nebo by měly být s usneseními seznámeny. Za 
rozeslání a zveřejnění zápisu odpovídá předseda oblastního výboru.  

3. Zápis z jednání se archivuje minimálně 10 let. 
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Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Jednací a volební řád nabývá účinnosti dne 19.8.2021. 
 
 
 
 
 
 

Schváleno Radou ČJF dne 18.8.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


