
 

 

 
 

 

 

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD  

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE 
 

 

 

Kapitola I – Základní ustanovení 
 

 

Čl. I 
 

1) Registrace je akt, na základě kterého se prokazuje: 

 členství fyzické nebo právnické osoby v ČJF v příslušném kalendářním roce v souladu 

s článkem IV. Stanov ČJF (včetně zaplacení členského příspěvku), 

 příslušnost člena ČJF k určité oblasti ČJF, 

 příslušnost člena ČJF – fyzické osoby uvedené v ust. 4.4 Stanov ČJF - k některému z členů 

ČJF uvedených v tomto ustanovení Stanov ČJF (tzv. mateřský subjekt), 

 oprávnění jezdce zúčastnit se národních a mezinárodních závodů organizovaných ČJF a FEI 

v příslušném kalendářním roce (včetně zaplacení licenčního poplatku) v souladu s Pravidly 

jezdeckého sportu a dalšími předpisy a rozhodnutími ČJF, 

 oprávnění funkcionářů ČJF (rozhodčích, stavitelů parkurů a tratí, cvičitelů, trenérů aj.) působit 

při akcích organizovaných ČJF a FEI v příslušném kalendářním roce (včetně zaplacení 

licenčního poplatku) v souladu s Pravidly jezdeckého sportu a dalšími předpisy a 

rozhodnutími ČJF, 

 zařazení koně do kategorie sportovních koní, jeho příslušnost k mateřskému subjektu a jeho 

oprávnění účastnit se národních a mezinárodních závodů v příslušném kalendářním roce 

(včetně zaplacení licenčního poplatku) v souladu s Pravidly jezdeckého sportu a dalšími 

předpisy a rozhodnutími ČJF. 

 

2) Účelem registrace je: 

 evidence členů ČJF – fyzických i právnických osob, 

 evidence jezdců, 

 evidence funkcionářů činných v jezdeckém sportu při soutěžích a výcviku, 

 evidence sportovních koní, 

 evidence vybraných členských příspěvků a licenčních a jiných poplatků. 

 

3) Přihlášku k členství v ČJF a žádost o prodloužení registrace člena ČJF, žádost o vystavení a 

prodloužení licence jezdce, funkcionáře a sportovního koně, žádost o registraci přestupu a 

hostování podává: 

 člen ČJF - fyzická osoba uvedená v ust. 4.4 Stanov ČJF prostřednictvím svého mateřského 

subjektu, 

 ostatní členové ČJF přímo svým jménem,  

a to u sekretáře příslušné oblasti ČJF. Za řádné vyplnění a pravdivost všech uvedených údajů 

odpovídá člen ČJF, který žádost u sekretáře podává. 

http://www.cjf.cz/


 

4) Členové ČJF jsou v organizační působnosti té oblasti, která je přijala za člena ČJF, obvykle podle 

místa svého trvalého bydliště nebo sídla. Tím není dotčeno právo člena na přestup podle čl. III. 

odst. 5 a 6 tohoto Registračního a přestupního řádu.  

 

5) O registraci člena ČJF rozhoduje příslušný oblastní výbor ČJF. O prodloužení registrace člena ČJF, 

o vydání a prodloužení licenčního průkazu jezdce a funkcionáře, o vydání a prodloužení licence 

koně, o registraci přestupu a hostování a o vystavení duplikátu licenčního průkazu rozhoduje 

sekretář oblasti ČJF, ve které je člen ČJF registrován. 

 

6) Provedení registrace se prokazuje: 

 u členů ČJF záznamem v databázi ČJF „Centrála“, případně na žádost člena písemným 

potvrzením registrace člena ČJF, 

 u jezdců a funkcionářů platným licenčním průkazem a licenční známkou vydanými sekretářem 

příslušné oblasti ČJF, 

 u koní licenčním štítkem vydaným při prvním zápisu pracovníkem sekretariátu ČJF, 

v následujících letech sekretářem příslušné oblasti ČJF, vylepeným v národním průkazu koně. 

 

7) Členský příspěvek člena ČJF musí být zaplacen nejpozději do posledního dne měsíce února 

příslušného kalendářního roku, jinak zaniká členství v ČJF (viz ust. 4.7.2 Stanov ČJF). 

 

8) Registrace členů ČJF, jezdců, funkcionářů a koní je platná od 1. ledna kalendářního roku, v němž 

byl subjekt registrován, do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku. 

 

9) Licenční průkazy a licenční známky vydává ČJF prostřednictvím sekretáře oblasti, u které je člen 

ČJF registrován. 

 

10) Centrální evidenci všech vydaných licencí vede sekretariát ČJF. Sekretáři oblastí ČJF jsou povinni 

průběžně evidovat přestupy, změny a doplňovat vydané licence do databáze ČJF „Centrála“. 

 

 

Čl. II 
 

1) Výše členských příspěvků a licenčních a jiných poplatků hrazených na základě tohoto 

Registračního a přestupního řádu je stanovena Sazebníkem členských příspěvků a licenčních a 

jiných poplatků schváleným Radou ČJF. 

 

2) Veškeré členské příspěvky a licenční a jiné poplatky hrazené podle tohoto Registračního a 

přestupního řádu jsou součástí členských příspěvků ČJF dle Stanov ČJF. Hradí se na bankovní účet 

příslušní oblasti ČJF, nebo v hotovosti u sekretáře příslušní oblasti, nebo na centrální účet ČJF. 

 

3) Členské příspěvky a licenční a jiné poplatky jsou děleny dle klíče schváleného Radou ČJF mezi 

společný rozpočet ČJF a rozpočet jednotlivých oblastí. 

 

 

 

Kapitola II – Registrace členů ČJF, přestup 
 

 

Čl. III 
 

1) Fyzické a právnické osoby (občanská sdružení, jezdecké oddíly, kluby, tělovýchovné jednoty aj.) se 

stanou členy ČJF po splnění podmínek uvedených v článku 4 Stanov ČJF. Okamžikem vzniku 

jejich členství jsou registrováni u té oblasti, která je přijala za členy ČJF. 

 

2) V následujících letech je podmínkou prodloužení registrace člena ČJF: 

 členství v ČJF, 

 zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok. 

 



3) Žádná fyzická osoba ani právnická osoba nemůže být souběžně registrována u více mateřských 

subjektů ČJF. 

 

4) Žádný člen ČJF nemůže být souběžně registrován ve více oblastech ČJF. 

 

5) Přestup člena ČJF k jinému mateřskému subjektu je možný kdykoliv v průběhu kalendářního roku, 

avšak pouze jednou v kalendářním roce. K přestupu je třeba zaplacení poplatku za registraci 

přestupu (s výjimkou přestupu, k němuž dochází společně s registrací členství pro daný kalendářní 

rok), doložení zániku členství v původním subjektu a vzniku členství v subjektu, k němuž člen ČJF 

přestoupil. Přestup registruje sekretář příslušné oblasti, v případě přestupu do subjektu 

registrovaného v jiné oblasti, sekretář nové oblasti ČJF. 

 

6) Přestup člena ČJF do jiné oblasti ČJF je možný kdykoliv v průběhu kalendářního roku, avšak pouze 

jednou v kalendářním roce. K přestupu je třeba zaplacení poplatku za registraci přestupu (s 

výjimkou přestupu, k němuž dochází společně s registrací členství pro daný kalendářní rok). 

Přestup registruje sekretář nové oblasti. 

 

7) Dnem registrace přestupu zaniká registrace člena ČJF v původním mateřském subjektu, popř. 

oblasti ČJF. 

 

8) Jsou-li splněny podmínky registrace člena ČJF uvedené v odst. 2) nebo podmínky pro registraci 

přestupu člena uvedené v odst. 5) a 6), zaznamená neprodleně sekretář příslušné oblasti změnu 

registrace v databázi ČJF ,,Centrála“. Na žádost člena ČJF současně vystaví písemné potvrzení o 

provedení registrace. 

 

 

Čl. IV 
 

Změny v údajích o členech ČJF provádějí v průběhu roku bezplatně na základě požadavku 

uplatněného členem ČJF sekretáři příslušných oblastí ČJF. 

 

 

 

Kapitola III – Licence jezdců a funkcionářů 
 

 

Čl. V 
 

1) Jezdci a funkcionáři ČJF uvedení v odst. 2 tohoto ustanovení, kteří chtějí působit při závodech a 

akcích organizovaných ČJF a FEI a provádět výcvik jezdců a trénink koní, musí být členy ČJF 

registrovanými podle tohoto Registračního a přestupního řádu v daném kalendářním roce. 

 

2) Licenční průkazy jezdců a funkcionářů jsou vydávány členům ČJF v těchto kategoriích: 

a) jezdecká (pro drezuru, skoky, všestrannost a vytrvalost), jezdecká pro voltiž, pro pony, pro 

přísedící, pro spřežení a pro reining, 

b) rozhodčí ve všech disciplinách a na všech úrovních, 

c) cvičitel, 

d) trenér I. a II. třídy, 

e) stavitel parkurů a tratí ve všech disciplinách a na všech úrovních. 

 

 

Čl. VI 
 

Podkladem pro vydání nového licenčního průkazu jezdce a funkcionáře jsou: 

 žádost člena ČJF o vydání licenčního průkazu, 

 dosažení požadované kvalifikace pro jednotlivé kategorie a stupně v souladu s příslušnými 

předpisy a rozhodnutími ČJF, a to nejpozději 5 let před podáním žádosti, 

 potvrzení o zaplacení licenčního poplatku za vydání nového licenčního průkazu, 



 fotografie žadatele. 

 

 

Čl. VII 
 

1) Licenční průkaz jezdce a funkcionáře je platný pouze s vylepenou licenční známkou na příslušný 

kalendářní rok. 

 

2) Prodloužení platnosti licenčního průkazu provádí sekretář příslušné oblasti ČJF na základě 

vyplněného formuláře ,,Žádost o prodloužení platnosti licenčního průkazu jezdce a funkcionáře“ a 

dokladu o zaplacení licenčního poplatku za prodloužení platnosti licenčního průkazu v daném 

kalendářním roce. 

 

3) Prodloužení platnosti licenčního průkazu je vyznačeno v licenčním průkazu vylepením roční 

licenční známky. 

 

4) Licenční průkaz nelze prodloužit, jestliže v předchozích 5 kalendářních letech nebyl člen ČJF 

registrován ve shodné kategorii (čl. V odst. 2), o jejíž prodloužení žádá. V takovém případě musí 

člen ČJF znovu splnit podmínky uvedené čl. VI. To se netýká prodloužení platnosti licenčního 

průkazu jezdce, který lze prodloužit kdykoliv. 

 

 

Čl. VIII 
 

1) Jestliže dojde k poškození či ztrátě licenčního průkazu či licenční známky, požádá jezdec nebo 

funkcionář o vystavení duplikátu licenčního průkazu či známky. 

 

2) Vystavení duplikátu podléhá poplatku v souladu se Sazebním členských příspěvků a licenčních a 

jiných poplatků. 

 

3) Při zvýšení a rozšíření kvalifikace, při změně jména, zásadní změně podoby na fotografii či při 

změně identifikačních údajů je vydán nový licenční průkaz a známka bezplatně. 

 

 

Čl. IX 
 

1) Na základě žádosti jezdce nebo funkcionáře ČJF, který přestoupil do jiné oblasti ČJF nebo do 

jiného mateřského subjektu, zaznamená sekretář příslušné oblasti neprodleně tuto změnu bezplatně 

v jeho licenčním průkazu. V případě vystavení nového licenčního průkazu musí být stávající 

licenční průkaz vrácen sekretáři oblasti ČJF a skartován. 

 

2) Zanikne-li registrace mateřského subjektu, zaniká i registrace členů ČJF a platnost licenčních 

průkazů jezdců a funkcionářů registrovaných u zaniklého subjektu. Členové, jezdci a funkcionáři 

(pokud se na ně nevztahují jiná vydaná rozhodnutí orgánů ČJF) mají právo na bezplatnou registraci 

u jiného mateřského subjektu. 

 

 

Čl. X 

Hostování jezdce v jiném subjektu 
 

1) Hostování jezdce znamená, že řádně registrovaný člen ČJF se stává na dobu určitou i členem jiného 

než mateřského subjektu. 

 

2) V každém kalendářním roce může člen ČJF hostovat pouze jednou, a to výhradně u jednoho 

subjektu registrovaného u ČJF. 

 

3) Na jedněch závodech může každý jezdec startovat pouze za jeden subjekt. Na MČR může jezdec 

startovat pouze za svůj mateřský subjekt. 

 



4) Pro hostování je vždy nutný předchozí písemný souhlas subjektu, ve kterém bude jezdec hostovat. 

 

5) Hostování musí jezdec neprodleně oznámit sekretáři oblasti ČJF, kde je registrován jeho mateřský 

subjekt, a musí doložit souhlas uvedený v odst. 4). Sekretář oblasti jezdci písemně potvrdí obdržení 

oznámení o hostování. 

 

6) Jezdec, který startuje na závodech za subjekt, ve kterém hostuje, je povinen předložit pořadateli 

závodů potvrzení uvedené v odst. 5.  

 

 

 

Kapitola IV – Registrace sportovního koně 
 

 

Čl. XI 
 

1) Sportovní koně, kteří se chtějí zúčastnit národních nebo mezinárodních soutěží organizovaných ČJF 

a FEI, musí být registrováni podle tohoto Registračního a přestupního řádu v daném kalendářním 

roce. 

 

2) Podkladem pro vydání licenčního štítku sportovního koně jsou: 

 žádost o vydání licenčního štítku sportovního koně, 

 kopie dokladu o původu koně, 

 kůň musí být registrován v Ústřední evidenci koní, nežádá-li o vydání speciálního licenčního 

štítku (pro cizího koně a dočasný), 

 potvrzení o zaplacení licenčního poplatku na příslušný kalendářní rok. 

 

 

Čl. XII 
 

1) Prodloužení registrace sportovního koně bez změny v údajích o koni provádí sekretář příslušné 

oblasti ČJF na základě vyplněného formuláře ,,Žádost o prodloužení registrace sportovního koně“ a 

dokladu o zaplacení poplatku za prodloužení registrace sportovního koně na příslušné období. 

 

2) Prodloužení registrace sportovního koně se změnou v údajích o koni provádí pracovník sekretariátu 

ČJF na základě vyplněného formuláře ,,Žádost o prodloužení registrace sportovního koně“ a 

dokladu o zaplacení poplatku za prodloužení registrace sportovního koně na příslušné období. 

 

 

Čl. XIII 
 

1) Jestliže dojde k poškození či ztrátě licenčního štítku koně či změně jména koně, požádá člen ČJF o 

vystavení duplikátu licenčního štítku. 

 

2) Vystavení duplikátu podléhá poplatku v souladu se Sazebním členských příspěvků a licenčních a 

jiných poplatků. 

 

 

Čl. XIV 
 

1) Žádný kůň nesmí být souběžně registrován za více mateřských subjektů ČJF. 

 

2) Pokud dojde ke změně mateřského subjektu, je nový licenční štítek vydán na základě žádosti 

nového mateřského subjektu. 

 

3) Zanikne-li registrace mateřského subjektu, zaniká i registrace koně. Registrace koně u nového 

mateřského subjektu je v tomto případě bezplatná. 

 



 

 

Kapitola V – Závěrečná ustanovení 
 
 

Čl. XV 
 

Jakékoliv poškození licenčního průkazu nebo licenčního štítku sportovního koně má za následek jeho 

neplatnost. 

 

 

Čl. XVI 
 

Porušení ustanovení tohoto Registračního a přestupního řádu se považuje za hrubé porušení povinností 

člena ČJF, k jehož řešení je příslušný disciplinární orgán ČJF. 

 

 

Čl. XVII 
 

Výklad tohoto Registračního a přestupního řádu provádí Disciplinární komise ČJF. 

 

 

Čl. XVIII 
 

1) Licence jezdců nebo funkcionářů je majetkem osoby, na jejichž jméno je licence vydaná. Licenční 

štítek sportovního koně je vylepen v národním průkazu koně, který je majetkem majitele koně, a 

při prodeji koně musí být neprodleně předán novému majiteli. 

 

2) Licenční průkaz, licenční známka a licenční štítek nesmějí být bez souhlasu majitele kýmkoliv 

zadrženy, nestanoví-li Pravidla jezdeckého sportu či jiné předpisy ČJF jinak. 

 

 

Čl. XIX 
 

Zrušuje se Registrační řád schválený Radou ČJF dne 9. 12. 2009 a Přestupní řád schválený Radou ČJF 

dne 23. 9. 2009 

 

 

Čl. XXI 
 

1) Tento Registrační a přestupní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.  

 

2) Ustanovení článku VII. odst. 4 nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013 

 

 

 
Schváleno Radou ČJF dne 15. 12. 2011 

Ustanovení čl. XXI odst. 2 schváleno Radou ČJF dne 28. 3. 2012. 

 


