
Příloha I Část stanov Jezdeckého klubu Opava - Kateřinky

Základní ustavení

1. JK  Opava  –  Kateřinky  je  dobrovolným  občanským  sdružením  občanů  ve  smyslu 

zákona č. 83/1990 Sb., v úplném znění a dalších obecně závazných právních předpisů, 

provozujícím jezdecký sport, osvětovou hospodářskou a vzdělávací činnost, potřebnou 

ke společenskému a ekonomickému zajištění jezdeckého klubu.

2. Sídlem klubu je Opava – Kateřinky, Rolnická 120, PSČ: 747 05

Poslání a úkoly

1. JK  Opava  –  Kateřinky  zabezpečuje  v souladu  se  svými  zájmy  vlastní  sportovní, 

organizační a hospodářský proces. 

2. K dosažení těchto cílů plní v rámci daných podmínek zejména tyto úkoly.

a) Vytváření  předpokladu  pro  úspěšnou  organizaci  a  rozvoj  jezdeckého  sportu, 

volnočasových aktivit a aktivit souvisejících s činnostmi v sektoru chovu koní – např. 

výcvik mladých koní, pro tuto činnost získávat členy, mládež a ostatní

b) Péče o sportovně – odbornou a mravní výchovu, vedení členů JK Opava – Kateřinky 

k řádnému plnění členských povinností

c) Zabezpečení  úkolů  souvisejících  s vrcholovým  jezdeckým  sportem,  příprava 

jednotlivců i družstev do jezdeckých sportovních soutěží tuzemských i mezinárodních, 

zabezpečení jejich účasti na nich

d) Získávání a příprava adeptů pro jezdeckou, cvičitelskou, trenérskou licenci a práci, 

dále pro funkce rozhodčích

e) Zabezpečení vzdělávání a informování hospodářských subjektů a osob zabývajících se 

chovem  koní  a  souvisejícími  činnostmi,  zabezpečení  rychlejšího  a  dokonalejšího 

přístupu  k aktuálním  informacím  a  doplnění  potřebného  vzdělání  a  kvalifikací 

subjektů  v chovů  koní  v souladu  se  zákonnými  požadavky  –  crooss  compliance 

(křížová shoda, dodržování správné zemědělské praxe a enviromentálních podmínek) 

f) Pořádní   kulturních  a  společenských  činností,  propagace  jezdeckého  sportu  a 

volnočasových aktivit

g) Pořádání soutěží podle pravidel a řádů České jezdecké federace

h) Zabezpečení tvorby a rozvoje vlastních hospodářských a finančních zdrojů:

o silniční motorová doprava nákladní



o silniční motorová doprava osobní

o chov a výcvik koní s možností jejich prodeje

o pronájem sportovních zařízení  k tělovýchovným, kulturním a vzdělávacím a 

informačním akcím

o provozování reklamy a zprostředkovatelské činnosti 



    Příloha II Organizační schéma Jezdeckého klubu Opava – Kateřinky

Členská schůze

Výbor klubu

Středisko koně
Jiří Hruška

Předseda klubu
Vladimír Hruška

Středisko doprava
Milan Král

Řidič:
Milan Král

Zdeněk Šamarek

Ošetřovatelky:
Martina Hajdučková

   Pavla Hrušková


