REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Kapitola I
Úvodní ustanovení
Článek I
Definice pojmů
1) Podmínky vzniku, trvání a zániku členství v České jezdecké federaci jsou upraveny
v článku 4 Stanov České jezdecké federace (dále jen „ČJF“).
2) Tento Registrační a přestupní řád ČJF upravuje zejména podrobnosti vzniku, prodloužení,
zániku a prokázání členství v ČJF, podrobnosti udělení, prodloužení a prokázání existence
příslušných licencí a jejich evidenci v Jezdeckém informačním systému ČJF (dále jen
„JIS“).
3) Registrace je akt, na základě kterého ČJF eviduje a navenek osvědčuje:
•

členství právnické osoby uvedené v ust. 4.3 Stanov České jezdecké federace (dále jen
„ČJF“) nebo fyzické osoby provozující živnost související s jezdectvím uvedené v ust.
4.2 Stanov ČJF (dále jen „subjekt“) v ČJF v příslušném kalendářním roce,

•

členství fyzické osoby neprovozující živnost související s jezdectvím uvedené v ust.
4.4 Stanov ČJF (dále jen „osoba“) v ČJF v příslušném kalendářním roce,

•

příslušnost osoby a subjektu k určité oblasti ČJF (dále jen „mateřská oblast“),

•

příslušnost osoby k určitému subjektu ČJF (dále jen „mateřský subjekt“),
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•

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 (dále jen „licence
jezdce“),

•

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 (dále jen „licence funkcionáře“),

•

registraci koně v ČJF, jeho příslušnost k mateřskému subjektu a jeho oprávnění
účastnit se hobby soutěží v příslušném kalendářním roce v souladu s Pravidly
jezdeckého sportu a dalšími předpisy a rozhodnutími ČJF (dále jen „registrace koně“),

•

zařazení registrovaného koně do kategorie sportovních koní a jeho oprávnění účastnit
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 (dále jen „licence koně“).

4) Veškeré údaje uvedené v odst. 3 tohoto článku se evidují a osvědčují prostřednictvím
Jezdeckého informačního systému ČJF na internetové adrese https://www.jezdectvi.org.
V odůvodněných případech mohou být osvědčeny i prostřednictvím písemného potvrzení
sekretáře mateřské oblasti či sekretariátu ČJF.
5) Veškeré úkony v JIS týkající se registrace členství v ČJF v příslušném kalendářním roce,
registrace koní, udělení a prodloužení licence jezdce, funkcionáře a koně na příslušný rok,
přestupu a hostování jezdce činí:
•

osoba vždy prostřednictvím svého mateřského subjektu,

•

subjekt přímo svým jménem,

•

příslušná oblast prostřednictvím oblastního sekretáře,

•

sekretariát ČJF prostřednictvím pověřených zaměstnanců.

6) Veškeré úkony v JIS popisované v tomto Registračním a přestupním řádu smí být
vykonávány pouze subjekty, které mají řádně uhrazený základní členský příspěvek na
kalendářní rok, kterého se úkon týká.
7) Registrace je prováděna v JIS na základě řádně vyplněné elektronické žádosti, po uhrazení
předepsané platby a splnění dalších podmínek dle Stanov ČJF a tohoto Registračního a
přestupního řádu.
8) Za řádné vyplnění a pravdivost všech údajů evidovaných v JIS odpovídá člen ČJF, který
žádost podává, popř. ten, jehož se údaje týkají.
9) Registrace nového člena ČJF, prodloužení registrace člena, udělení a prodloužení licence
jezdce a funkcionáře se osvědčuje záznamem v JIS, popř. na žádost člena písemným
potvrzením vystaveným příslušným oblastním sekretářem.
10) Registrace koně, udělení a prodloužení licence koně a udělení hostovací licence koně se
osvědčuje záznamem v JIS a registračním štítkem s QR kódem vytištěným v JIS a řádně
nalepeným v průkazu koně.
11) Výše členských příspěvků ani jiných poplatků uvedených v Sazebníku ČJF není závislá na
době členství v ČJF v příslušném kalendářním roce či využití zpoplatněných činností.
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Článek II
Členské příspěvky ČJF
1) Výši členských příspěvků uvedených v článku 4. Stanov ČJF, jakož i dalších poplatků
uvedených v tomto Registračním a přestupním řádu, stanovuje Rada ČJF v Sazebníku ČJF.
2) Členské příspěvky se skládají z těchto částí:
•

z příspěvků za registraci nového člena a prodloužení registrace člena ČJF na další
kalendářní rok uvedených v bodě 1 Sazebníku ČJF (dále jen „základní členský
příspěvek“),

•

z licenčních a jiných poplatků uvedených v bodech 2 až 4 Sazebníku ČJF (dále jen
„licenční poplatek“).

3) Členské příspěvky a další poplatky uvedené v Sazebníku ČJF se hradí na bankovní účet ČJF
číslo 4800048000/2010 vedený FIO bankou, a.s. Ve výjimečných případech lze platbu
provést v hotovosti, a to výhradně na sekretariátu ČJF.
4) Základní členský příspěvek musí být zaplacen nejpozději do posledního dne měsíce února
příslušného kalendářního roku. Zaplacením se rozumí připsání peněžní částky na účet ČJF
se správným variabilním symbolem vygenerovaným a uvedeným na žádosti v JIS. Bude-li
placen později, musí být uhrazen ve výši stanovené Sazebníkem ČJF. Platby bez
platebního pokynu v JIS nebudou uznány a budou vráceny na účet plátce.
5) Členství v ČJF zaniká v souladu s ust. 4.7.2 Stanov ČJF, nebude-li základní členský
příspěvek ve výši stanovené Sazebníkem ČJF připsán na účet ČJF ani do 31. března
příslušného kalendářního roku.

Kapitola II
Registrace členů ČJF a přestup k jinému subjektu nebo oblasti
Článek III
Registrace členů ČJF
1) Žádost o členství v ČJF podává subjekt prostřednictvím elektronického formuláře v JIS.
Žádost o členství v ČJF podává osoba prostřednictvím budoucího mateřského subjektu
týmž způsobem.
2) O přijetí žadatele za člena ČJF rozhoduje oblastní výbor té oblasti ČJF, které byla
adresována přihláška za člena ČJF. V případě osoby oblast, ve které je evidován mateřský
subjekt, který podal žádost. Vznik členství v ČJF v souladu s článkem 4 Stanov ČJF
potvrzuje v JIS oblastní sekretář mateřské oblasti.
3) Subjekt se stane členem ČJF po splnění podmínek uvedených v ust. 4.2 nebo 4.3 Stanov
ČJF. Okamžikem vzniku členství je subjekt zaregistrován v JIS u té mateřské oblasti, která
jej přijala za člena ČJF.
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4) Osoba se stane členem ČJF po splnění podmínek uvedených v ust. 4.2 a 4.4 Stanov ČJF.
Okamžikem vzniku členství je zaregistrována v JIS pod tím mateřským subjektem, jehož je
členem podle ust. 4.4.1 Stanov ČJF nebo od něhož má písemné doporučení dle ust. 4.4.2
Stanov ČJF, a u té mateřské oblasti, která ji přijala za člena ČJF.
5) Podmínkou registrace nového člena ČJF je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
dle Nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 a
poskytnutí platných kontaktních údajů (telefon, e-mail a adresa trvalého pobytu), v případě
nezletilých osob platných kontaktů na jejich zákonné zástupce, pro interní potřeby ČJF.
6) Subjekty i osoby jsou v organizační působnosti té oblasti ČJF, která je přijala za člena ČJF,
obvykle podle místa svého trvalého bydliště nebo sídla. Tím není dotčeno právo člena na
přestup podle článku IV tohoto Registračního a přestupního řádu.
7) V následujících letech je podmínkou registrace členství v ČJF řádné vyplnění osobních a
kontaktních údajů v JIS a zaplacení základního členského příspěvku na příslušný kalendářní
rok.
8) Žádný subjekt ani osoba nemohou být souběžně registrovány u více mateřských subjektů
ČJF ani ve více mateřských oblastech ČJF.
9) Zanikne-li členství subjektu v ČJF, zaniká i členství osob a platnost licencí jezdců a
funkcionářů registrovaných u zaniklého mateřského subjektu. Osoby, jezdci a funkcionáři
(pokud se na ně nevztahují jiná vydaná rozhodnutí orgánů ČJF) s řádně zaplacenými
členskými příspěvky mají právo na bezplatnou registraci u jiného mateřského subjektu
v aktuální sezóně.
10) Registrace členů ČJF je v aktuálním roce platná od okamžiku připsání základního členského
příspěvku na účet ČJF do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.

Článek IV

Přestup člena k jinému subjektu nebo subjektu do jiné oblasti
1) Řádný přestup osoby k jinému mateřskému subjektu je možný kdykoliv v průběhu
kalendářního roku, avšak pouze jednou v kalendářním roce. K přestupu je třeba zaplacení
poplatku za přestup (s výjimkou přestupu, k němuž dochází společně s registrací členství
pro daný kalendářní rok). Nový mateřský subjekt je povinen potvrdit, že se osoba stala jeho
členem dle ust. 4.4.1 Stanov ČJF, nebo v případě fyzické osoby, která provozuje živnost
související s jezdectvím, že vydala doporučení dle 4.4.2 Stanov ČJF, a splňuje tak
podmínky členství uvedené v ust. 4.4 Stanov ČJF.
2) O řádný přestup osoby do nového mateřského subjektu žádá v JIS subjekt, do kterého osoba
přestupuje. Splnění podmínek přestupu potvrzuje v JIS oblastní sekretář mateřské oblasti
nového subjektu.
3) Mimořádný přestup osoby k jinému mateřskému subjektu je možný kdykoli v průběhu roku
a je zpoplatněn zvýšenou sazbou (viz. Sazebník poplatků ČJF). Každý mimořádný přestup
musí schválit usnesením v zápise nebo záznamem o hlasování per rollam OV původní
mateřské oblasti jezdce. V případě, že jezdec přestupuje do subjektu v jiné oblasti, pak musí
schválit usnesením v zápise nebo záznamem o hlasování per rollam i OV nové mateřské
oblasti. O mimořádný přestup osoby žádá osoba písemně (dopisem či e-mailem) oblastní
výbory dotčených oblastí a formálně po schválení příslušnými OV přestup dokončí ručním
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zásahem v JIS sekretář původní mateřské oblasti. Mimořádný přestup subjektu není
povolen.
4) Přestup subjektu do jiné oblasti ČJF je možný kdykoliv v průběhu kalendářního roku, avšak
pouze jednou v kalendářním roce. K přestupu je třeba zaplacení poplatku za přestup (s
výjimkou přestupu, k němuž dochází společně s registrací členství subjektu pro daný
kalendářní rok). Spolu se subjektem automaticky přestupují do nové mateřské oblasti i
všechny osoby a koně registrovaní pod tímto subjektem jako pod svým mateřským.
5) O přestup subjektu do nové oblasti žádá v JIS subjekt, který chce přestoupit,
prostřednictvím elektronické žádosti. O přestupu subjektu rozhoduje oblastní výbor té
oblasti, do které chce subjekt přestoupit. Udělení souhlasu oblastního výboru potvrzuje v
JIS oblastní sekretář nové mateřské oblasti.
6) Okamžikem potvrzení přestupu v JIS zaniká registrace osoby v původním mateřském
subjektu, a subjektu v původní oblasti ČJF. Původní mateřský subjekt, popř. mateřská oblast
jsou informováni o přestupu dané osoby e-mailem automaticky generovaným v JIS.
7) Vystoupení člena (fyzické osoby) z ČJF a opětovný vstup do ČJF v daném kalendářním
roce je ve smyslu tohoto Registračního a přestupního řádu vždy posouzen jako mimořádný
přestup.

Kapitola III
Licence jezdce a funkcionáře
Článek V
Druhy licencí
1) Jezdci a funkcionáři ČJF uvedení v odst. 2 tohoto ustanovení, kteří chtějí působit na
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 a musí být držiteli platné licence.
2) Licence jezdce jsou udělovány a prodlužovány členům ČJF pro příslušný kalendářní rok v
těchto kategoriích:
•

Jezdecká všeobecná licence (pro všechny disciplíny uvedené v ust. 3.2.1 Stanov ČJF),

•

Jezdecká specializovaná licence pro disciplíny: drezura, voltiž, pony, spolujezdec
spřežení, spřežení, reining, vytrvalost, paradrezura a paravoltiž.

3) Licence funkcionáře jsou udělovány a prodlužovány členům ČJF pro příslušný kalendářní
rok v těchto kategoriích:
•

Licence rozhodčího, stewarda a technického delegáta ve všech disciplínách a na všech
úrovních,

•

Licence instruktora a lonžéra,

•

Licence trenéra I. a II. třídy,

•

Licence stavitele parkurů a tratí ve všech disciplínách a na všech úrovních.
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4) Jezdcům, kteří se účastní pouze hobby soutěží, se licence neuděluje. Podmínkou účasti v
hobby soutěžích je:
•

členství v ČJF

•

vložení skenu průkazové fotografie do profilu osoby v JIS.

Článek VI
Udělení a prodloužení licence
1) Podmínkou udělení a prodloužení licence jezdce a funkcionáře pro příslušný kalendářní rok
je:
•

členství v ČJF v daném kalendářním roce,

•

dosažení požadované kvalifikace pro jednotlivé kategorie a stupně v souladu
s příslušnými předpisy a rozhodnutími ČJF, a to nejpozději 5 let před podáním žádosti,

•

žádost o udělení nebo prodloužení licence podaná prostřednictvím JIS,

•

zaplacení poplatku za udělení nebo prodloužení licence na příslušný kalendářní rok,

•

vložení skenu průkazové fotografie do profilu osoby v JIS.

2) O udělení a prodloužení licence žádá v JIS mateřský subjekt jezdce nebo funkcionáře.
3) Licence jezdce a funkcionáře je platná v tom kalendářním roce, za nějž byl zaplacen
příslušný licenční poplatek. Platnost licence končí posledního dne měsíce února
následujícího kalendářního roku, nebyla-li stanoveným postupem prodloužena.
4) Licenci nelze prodloužit, jestliže v předchozích 5 kalendářních letech nebyl člen ČJF
držitelem licence ve shodné kategorii (čl. V odst. 3), o jejíž prodloužení žádá. V takovém
případě musí člen ČJF znovu splnit všechny podmínky uvedené článku VI odst. 1 tohoto
Registračního a přestupního řádu. Toto ustanovení se netýká prodloužení licence jezdce.
5) Platnost licence v příslušném kalendářním roce se osvědčuje prostřednictvím JIS.

Článek VII
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) Podmínkou udělení jezdecké hostovací licence je:
•

držení odpovídající jezdecké licence,

•

žádost o udělení jezdecké hostovací licence podaná prostřednictvím JIS,
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•

zaplacení licenčního poplatku podle Sazebníku ČJF.

3) V každém kalendářním roce může člen ČJF hostovat pouze jednou, a to výhradně u jednoho
subjektu registrovaného u ČJF.
4) Na jedněch závodech může jezdec startovat pouze za jeden subjekt. Název subjektu musí
uvést v elektronické přihlášce na závody.
5) Na Mistrovstvích České republiky a oblastních mistrovstvích (přeborech) může jezdec
startovat pouze za svůj mateřský subjekt.
6) O hostování v jiném subjektu žádá v JIS mateřský subjekt jezdce. Hostování jezdce musí
schválit subjekt, ve kterém chce jezdec hostovat, a musí být zaplacen příslušný licenční
poplatek. Splnění podmínek hostování potvrzuje v JIS oblastní sekretář mateřské oblasti
jezdce.

Kapitola IV
Registrace a licence koně
Článek VIII
Registrace koně
1) Koně, kteří se chtějí zúčastnit závodů a soutěží organizovaných ČJF nebo FEI (včetně
hobby soutěží), musí být registrováni v JIS podle tohoto Registračního a přestupního řádu.
Splnění podmínek registrace koně potvrzuje v JIS oblastní sekretář mateřské oblasti.
2) Registrace koně je bezplatná. Podmínkou registrace koně je:
•

žádost o registraci koně podaná prostřednictvím JIS mateřským subjektem,

•

přiložení kopie průkazu koně k žádosti o registraci

3) Registrace koně je osvědčena jednorázovým vylepením registračního štítku koně z JIS s QR
kódem do průkazu koně.

Článek IX
Licence sportovního koně
1) Sportovní koně, kteří se chtějí zúčastnit národních nebo mezinárodních závodů a soutěží
organizovaných ČJF a FEI (s výjimkou hobby soutěží), musí být držiteli platné licence
koně.
2) Rozlišujeme tyto typy licence koně:
•

národní licence koně,
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•

dlouhodobá hostovací licence koně, který není evidován v Ústřední evidenci koní ČR
(ÚEK) vedené Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, s.p.o.,

•

krátkodobá hostovací licence koně, který není evidován v Ústřední evidenci koní ČR
(ÚEK) vedené Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, s.p.o.

3) Podmínkou udělení a prodloužení licence koně jsou:
•

pro národní licenci koně – řádná evidence koně v Ústřední evidenci koní ČR (ÚEK)
vedené Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, s.p.o.

•

registrace koně v JIS v souladu s článkem VIII. tohoto Registračního a přestupního
řádu,

•

žádost o udělení nebo prodloužení licence koně podaná prostřednictvím JIS,

•

zaplacení licenčního poplatku,

•

v případě pony vložení přílohy „Potvrzení o přeměření pony“ dle PJS.

4) Národní licence koně je platná v tom kalendářním roce, v němž byl zaplacen poslední
licenční poplatek. Platnost licence končí posledního dne měsíce února následujícího
kalendářního roku, nebyla-li stanoveným postupem prodloužena.
5) Dlouhodobá hostovací licence koně je platná v tom kalendářním roce, v němž byl zaplacen
licenční poplatek. Platnost licence končí 31. 12. téhož roku.
6) Krátkodobá hostovací licence koně je platná 28 dnů od okamžiku jejího udělení v JIS. Tuto
licenci lze koni udělit pouze 1x v kalendářním roce a nelze ji prodloužit.

Článek X
Přestup koně k jinému subjektu
1) Přestup koně k jinému mateřskému subjektu je možný kdykoli a je bezplatný. O přestup
koně do nového mateřského subjektu žádá v JIS nový mateřský subjekt. Oprávněnost
přestupu ověřuje a potvrzuje v JIS oblastní sekretář mateřské oblasti.
2) Žádný kůň nesmí být souběžně registrován u více mateřských subjektů ČJF.
3) Zanikne-li registrace subjektu, zaniká i registrace a platnost licencí koní registrovaných u
zaniklého mateřského subjektu. Koně je možné znovu registrovat u jiného mateřského
subjektu, tím se obnoví platnost řádně zaplacené licence koně.
4) Údaje o koních se kontrolují on-line s Ústřední evidencí koní a nesmí být v rozporu. Změnu
údajů o koni a majiteli je nutné nejprve zaevidovat v ÚEK.
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Kapitola V
Závěrečná ustanovení
Článek XI
1) Porušení ustanovení tohoto Registračního a přestupního řádu se považuje za porušení
povinností člena ČJF, k jehož řešení je příslušný disciplinární orgán ČJF.
2) Zrušuje se Registrační a přestupní řád schválený Radou ČJF dne 15. 12. 2011 ve znění
pozdějších změn a doplňků.
3) Tento Registrační a přestupní řád nabývá účinnosti dne 1. srpna 2018.

Schváleno Radou ČJF dne 31. července 2018

Ing. Olga Plachá
prezidentka České jezdecké federace

9

