
 

 

SAZEBNÍK ČJF 
Členských příspěvků, licenčních a jiných poplatků 

 
Vydaný v souladu s čl. 10.2.4 Stanov ČJF 

 

s účinností od 10. května 2016 

 
1. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČLENA ČJF  

 

1.1 Prvotní členský příspěvek při vstupu do ČJF (čl. III/1 RPŘ) 
Členský příspěvek člena – fyzické osoby uvedené v ust. 4.4 Stanov     100 Kč 
Členský příspěvek člena – fyzické osoby, která provozuje živnost   3.000 Kč 
související s jezdectvím a registruje se jako stáj 
Členský příspěvek člena – právnické osoby      3.000 Kč
   

1.2 Členský příspěvek v následujících letech (registrační příspěvek) zaplacený 
bez přerušení členství do posledního dne měsíce února příslušného kalendářního 
roku (čl. III/2 RPŘ) 
Členský příspěvek člena – fyzické osoby uvedené v ust. 4.4 Stanov     100 Kč 
Členský příspěvek člena – fyzické osoby, která provozuje živnost   1.500 Kč 
související s jezdectvím a registruje se jako stáj 
Členský příspěvek člena – právnické osoby      1.500 Kč 
 

1.3 Členský příspěvek v následujících letech (registrační příspěvek) zaplacený 
od 1. března dále příslušného kalendářního roku (čl. III/2 RPŘ) 
Členský příspěvek člena – fyzické osoby uvedené v ust. 4.4 Stanov     100 Kč 
Členský příspěvek člena – fyzické osoby, která provozuje živnost   3.000 Kč 
související s jezdectvím a registruje se jako stáj 
Členský příspěvek člena – právnické osoby      3.000 Kč 
 

2. POPLATEK ZA REGISTRACI PŘESTUPU ČLENA 
Poplatek za registraci přestupu člena do jiného mateřského subjektu (čl. III/5 RPŘ) nebo 
do jiné oblasti ČJF (čl. III/6 RPŘ) (Splatný při uskutečnění přestupu mimo registrační 
období, maximálně však 1x za rok) 
 
Vysvětlení: V přestupním období jsem se setkala s tím, že někteří sekretáři si vysvětlují 
poplatek za přestup po svém, proto bych byla ráda, kdybyste tomu věnovali nyní pozornost 
a všichni jsme měli jasno v tom, jaký výklad je správný. Tedy: Každý klub má právo 
přestoupit pouze jedenkrát za rok z oblasti do oblasti (stejně tak každý čen má právo 
přestoupit mezi kluby pouze jedenkrát za rok – nezáleží, jestli jsou nebo nejsou kluby, 
mezi kterými přestupuje v jedné nebo dvou oblastech). V případě, že klub přestupuje 
v rámci registračního období, NEPLATÍ poplatek za přestup člena a jeho náklady jsou tedy 
1.500,- Kč za registraci u nové oblasti. V případě, že klub přestupuje mimo registrační 
období je povinen uhradit poplatek za registraci přestupu, tedy 1.500.- Kč, přičemž 1.500.- 
již  zaplatil za prodloužení registrace v registračním období (viz. Čl. 1.2 tohoto sazebníku). 
Členové klubu jsou v takovém případě jeho součástí a nejsou tedy povinni platit 100 Kč za 
přestup, tento poplatek se jich týká pouze v případě, kdy by mimo registrační období měnili 
klub. 



 
Poplatek člena – fyzické osoby uvedené v ust. 4.4 Stanov          100 Kč 
Poplatek člena – fyzické osoby, která provozuje živnost     1.500 Kč 
související s jezdectvím a registruje se jako stáj 
Poplatek člena – právnické osoby       1.500 Kč 

 
 

3. LICENČNÍ POPLATEK JEZDCŮ A FUNKCIONÁŘŮ 
3.1 Licenční poplatek za vystavení licenčního průkazu a licenční známky v prvním roce 

(čl. VI RPŘ) 
Senioři              500 Kč 
Děti, junioři             300 Kč 
Para jezdec                 0 Kč 
 

3.2 Licenční poplatek za prodloužení platnosti licenčního průkazu v následujících letech 
(čl. VII RPŘ) 
Senioři              500 Kč 
Děti, junioři              300 Kč 
Para jezdec                 0 Kč 

 
3.3 Licenční poplatek za vystavení duplikátu licenčního průkazu a licenční známky jezdce 

a funkcionáře (čl. VIII/2 RPŘ) 
Duplikát licence seniorů        1.000 Kč 
Duplikát licence dětí a juniorů          600 Kč 
Para jezdec                 0 Kč 
 

4. LICENCE KONÍ 
4.1 Licenční poplatek za vystavení licenčního štítku v prvním roce (čl. XI RPŘ)    500 Kč 

Nová licence koně (doba vystavení: do 30 kalendářních dnů)        
4.2 Licenční poplatek za prodloužení licence v následujících letech (čl. XII RPŘ) 

Licence koně beze změny údajů o koni (čl. XII/1 RPŘ)       500 Kč 
Licence koně se změnou údajů o koni (čl. XII/2 RPŘ)       500 Kč 

4.3 Licenční poplatek za vystavení duplikátu licenčního štítku koně (čl. XIII RPŘ) 
Duplikát licence koně s platnou známkou      1.000 Kč 

      4.4 Expresní vyhotovení licence koně – štítku      1.000 Kč 

(Vystavení na počkání, nutná telefonická objednávka předem)  
 

5. HOSTOVACÍ LICENCE 
5.1 Licenční hostovací poplatek koně 

Hostovací licence koně – pobyt do 28 dní*          300 Kč 
Hostovací licence koně – pobyt nad 28 dní*      1.000 Kč 
Prosloužení hostovací licence koně – pobyt nad 28 dní*    1.000 Kč 

5.2 Hostovací licence zahraničních závodníků  
Hostovací licence jezdce – jednorázový start*        500 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. MEZINÁRODNÍ PASY (FEI PAS) 
6.1 Vystavení mezinárodního pasu koně, revalidace pasu    4.000 Kč  

(doba vystavení do 10 kalendářních dnů od dodání podkladů)   
6.2 Vystavení mezinárodního pasu pro pony, revalidace pasu               1.000 Kč   
 (doba vystavení do 10 kalendářních dnů od dodání podkladů)  
6.3 Duplikát mezinárodního pasu a recognition card     1.000 Kč 
6.4 Duplikát mezinárodního pasu a recognition card pro pony    1.000 Kč 

            6.5 Expresní vyhotovení mezinárodního pasu koně      5.000 Kč 
(Vystavení na počkání, nutná telefonická objednávka předem) 

     6.6 Expresní vyhotovení mezinárodního pasu pro pony     2.000 Kč 
(Vystavení na počkání, nutná telefonická objednávka předem) 

 
7. POVOLENÍ STARTŮ 

7.1 Povolení startů na národních závodech v zahraničí pod jurisdicí   4.000 Kč 
příslušné národní federace – běžný rok       

7.2 Povolení startů na národních závodech v zahraničí pod jurisdicí   4.000 Kč 
příslušné národní federace – na období méně než 6 měsíců    

7.3 Povolení startů na národních závodech v zahraničí pod jurisdicí      300 Kč 
příslušné národní federace – jednorázový start         

7.4 Registrace jezdců na FEI – pro mezinárodní starty       500 Kč 
7.5 Registrace jezdců na FEI – pro mezinárodní starty        500 Kč 

u jednotlivých členů voltižního družstva 
7.6 Registrace koní na FEI – pro mezinárodní starty        500 Kč 
7.7 Registrace koní na FEI – pro mezinárodní starty        300 Kč 

u koní registrovaných pro spřežení 
 

 
8. POŘADATELSKÉ POPLATKY 
8.1 Organizační poplatek za schválení seriálu závodů – hradí se jen v případě,  5.000 Kč 

kdy seriál vyhlašuje subjekt, který nepořádá žádné z kvalifikačních kol ani finále    
8.2 Dodatečná změna v registraci národních závodů – zápis, zrušení,    2.000 Kč 

změna termínu závodů po schválení kalendáře ČJF       
8.3 Pokuta pořadateli za nedodání výsledků závodů       1.000Kč 
8.4 Poplatek pořadateli za zpracování výsledků sekretariátem     5.000 Kč 

(V případě jejich nedodání do 30 dní od konání závodů. Z této částky bude hrazeno zpracování výsledků externím 
zpracovatelem z papírových výsledků dodaných hlavním rozhodčím) 
 

Vysvětlení: Vyplývá s úprav Všeobecných pravidel 
 

9. OSTATNÍ POPLATKY 
9.1 Poplatek od certifikovaných vzdělávacích pracovišť za každou        500 Kč 

osobu – člena  ČJF přihlášeného ke zkouškám (cvičitel, trenér apod.)       
9.2 Kariéra koně – vypracování oficiálního přehledu za určité období       250 Kč 
9.3 Odesílání pasů koní a jiných dokumentů kurýrem         250 Kč 
9.4 Administrativní úkony při dodatečných změnách přihlášek – u koní a jezdců u       1.000 Kč 

mezinárodních závodů po definitivních přihláškách (poplatek za jezdce)    
9.5 Zpracování tabulky „kvalifikace“ (pro závody všestrannosti za startující dvojici)         500 Kč 
9.7 Poplatek za zaslání komerční zásilky – knihy, DVD, ročenka apod.      100 Kč 
9.8 Poplatek za zaslání dokumentů či FEI pasů doporučeně             60 Kč 
9.9 Poplatek za zaslání dokumentů či FEI pasů službou EMS             150 Kč 
9.10 Poplatek za vystavení mezinárodního trenérského pasu     1.500 Kč 

 (Mezinárodně patný pas IGEQ)           
 
 
 
Schváleno Radou ČJF dne 4. 5. 2016 



    
             


