
Usnesení konference České jezdecké federace 
konané v Humpolci dne 3. května 2007 

 
Konference ČJF: 
 

1) Zvolila pracovní předsednictvo ve složení: Ing. Jaroslav Pecháček, Pavel Hudeček, Ing. Milan Vítek, Mgr. 
Jaroslav Sedláček, Ing. František Lomský 

2) Schválila předložený volební a jednací řád konference 
3) Zvolila: 

– mandátovou komisi ve složení:  
Olga Havrlantová, Mg.  Kateřina Vašáková, Ing. Markéta Kvapilová 
– volební komisi ve složení:  
Ing. Antonín Klauz, Eva Kušková, Ing. Jiří Kunát, Josef Kincl, Ing. Josef Balaštík 
– návrhovou komisi ve složení:  
Mgr. Milena Zikmundová, Ing. Jan Paleček, Leopold Mazánek 

4) Vyslechla a vzala na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření ČJF, zprávu dozorčí komise a zprávu 
disciplinární komise, vše za období r. 2005 až 2006 

5) Vzala na vědomí zprávu mandátové komise: z pozvaných 66 delegátů přítomno 65 delegátů 
6) Zvolila novým prezidentem ČJF Ing. Jaroslava Pecháčka 
7) Zvolila nový výkonný výbor ve složení:  

– místopředseda pro ekonomiku Ing. Vladimír Šretr 
– místopředseda pro sport Jiří Skřivan 
– vzdělávání Mgr. Jaroslav Sedláček 
– legislativa Ing. Jan Metelka 

8) Zvolila dozorčí komisi ve složení 
– Ing. Antonie Pellarová – předseda 
– Olga Havrlantová 
– Ing. Jiří Holík 

9) Zvolila disciplinární komisi ve složení: 
– Ing. Milan Theimer – předseda 
– MVDr. Josef Živníček 

 – Jiří Kuška 
10) Schválila následující změnu Stanov ČJF: 

– úprava názvu – Článek I 
Česká jezdecká federace, o.s. (dále jen ČJF, o.s.) je občanským sdružením vytvořeným na principu 
dobrovolnosti a demokratických zásadách, je organizátorem a představitelem jezdeckého sportu v České 
republice. 
V návaznosti na předchozí bod bude následně upraven celý text Stanov (vždy uvedeno ČJF, o.s.). 
– Článek V, bod 2.3 
Konference je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny řádných delegátů. V případě, že do 30 minut po 
plánovaném zahájení konference nebude tento počet dosažen, je konference usnášeníschopná s počtem 
přítomných delegátů. K přijetí usnesení se vyžaduje prostá většina hlasů přítomných delegátů. 
– Článek V, bod 1.4, písm. i 
… o to požádá Konferenci ČJF, os.s více než 50% členů ČJF o.s. (subjektů ČJF o.s. řádně evidovaných v dané, 
stávající oblasti ČJF o.s.) dle čl. IV, bod 1.1 na základě usnesení konference příslušného kraje (oblasti) ČJF o.s. 
– Článek V, bod 3.5, písm. h 
V případě dlouhodobé nepřítomnosti (nemoc apod.) nebo odstoupení člena VV bude provedena kooptace 
náhradníka dle návrhu VV. 

11) Ukládá VV a Radě zabývat se náměty a kritickými připomínkami, které zazněly v diskusních příspěvcích. 
            
 

Za správnost: 
          Mgr. Milena Zikmundová 
          předseda návrhové komise 


