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SAZEBNÍK ČJF 
členských příspěvků, licenčních a jiných poplatků 

 
vydaný v souladu s čl. 10.2.5 Stanov ČJF 

 
s účinností od 1. srpna  2018 

 
 

 

1. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČLENA ČJF  
 

1.1 Základní členský příspěvek při vstupu do ČJF (čl. II RPŘ) 
Členský příspěvek člena - fyzické osoby uvedené v ust. 4.4 Stanov     200 Kč 
Členský příspěvek člena - fyzické osoby, která provozuje živnost    
související s jezdectvím, uvedené v ust. 4.2 Stanov    3.000 Kč 
Členský příspěvek člena - právnické osoby uvedené v ust. 4.3 Stanov  3.000 Kč
   

1.2 Základní členský příspěvek v následujících letech zaplacený bez přerušení členství do 
posledního dne měsíce února příslušného kalendářního roku (čl. II/4 RPŘ) 

Členský příspěvek člena - fyzické osoby uvedené v ust. 4.4 Stanov     100 Kč 
Členský příspěvek člena - fyzické osoby, která provozuje živnost    
související s jezdectvím, uvedené v ust. 4.2 Stanov    1.500 Kč 
Členský příspěvek člena - právnické osoby  uvedené v ust. 4.3 Stanov  1.500 Kč 
 

1.3 Základní členský příspěvek v následujících letech zaplacený od 1. března dále 
příslušného kalendářního roku (čl. II/4 RPŘ) 

Členský příspěvek člena - fyzické osoby uvedené v ust. 4.4 Stanov     200 Kč 
Členský příspěvek člena - fyzické osoby, která provozuje živnost    
související s jezdectvím, uvedené v ust. 4.2 Stanov    3.000 Kč 
Členský příspěvek člena - právnické osoby uvedené v ust. 4.3 Stanov  3.000 Kč 
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2. POPLATEK ZA REGISTRACI PŘESTUPU ČLENA 
 

2.1 Poplatek za registraci přestupu člena do jiného mateřského subjektu (čl. IV/1,2 RPŘ) nebo 
do jiné mateřské oblasti (čl. IV/3,4 RPŘ) (mimo přestup, k němuž dochází společně 
s registrací členství pro daný kalendářní rok) 

 
Poplatek za přestup člena - fyzické osoby uvedené v ust. 4.4 Stanov        100 Kč 
Poplatek za druhý  popř. další přestup  v kalendářním roce člena – fyzické osoby   
uvedené v ust. 4.4 Stanov          2.000 Kč  
Poplatek za přestup člena - fyzické osoby, která provozuje živnost    
související s jezdectvím, uvedené v ust. 4.2 Stanov     1.500 Kč 
Poplatek za přestup člena - právnické osoby uvedené v ust. 4.3 Stanov  1.500 Kč 

 
 
 

3. LICENCE JEZDCŮ A FUNKCIONÁŘŮ 
 

3.1 Licenční poplatek za udělení nebo prodloužení licence jezdce nebo funkcionáře na aktuální 
rok (čl. V,VI RPŘ) 

Jezdec nebo funkcionář, který v daném roce dovršil nebo dovrší 19 let věku    500 Kč 
Jezdec nebo funkcionář, který v daném roce nedovršil nebo nedovrší 19 let věku  300 Kč 
Para jezdec                 0 Kč 
 
 
  

4. HOSTOVACÍ LICENCE 
 

4.1 Licenční poplatek za hostování jezdce v jiném subjektu (čl. VII/1 RPŘ)         0 Kč 
4.2 Licenční poplatek za hostování koně v subjektu ČJF (čl. IX/5,6 RPŘ) 

Poplatek za vystavení krátkodobé  hostovací licence koně - do 28 dní      300 Kč 
Poplatek za vystavení dlouhodobé hostovací licence koně - nad 28 dní   1000 Kč 
 

    Body 4.3 – 4.6 se týkají zahraničních jezdců ze zemí mimo působnost smluv mezi ČJF a 
národními federacemi  Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa (pro závody do 50 km od 
česko-německé hranice)  o vzájemném uznávání startů  
4.3 Licenční poplatek za hostování zahraničního jezdce – jednotlivý závod               500 Kč                                      
4.4 Licenční poplatek za hostování zahraničního jezdce – opakovaný start   1000 Kč 

 (platí do konce kalendářního roku)         
4.5 Licenční poplatek za hostování zahraničního koně – jednotlivý závod                          500 Kč 
4.6 Licenční poplatek za hostování zahraničního koně – opakovaný start               1000 Kč 

(platí do konce kalendářního roku) 
 

 

5. LICENCE KONÍ  
 

5.1 Licenční poplatek za registraci koně do JISu (čl.VIII RPŘ)                    0 Kč 
5.2 Licenční poplatek za udělení nebo prodloužení národní licence koně 

na aktuální rok (čl. IX/4 RPŘ)                     500 Kč 
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6. MEZINÁRODNÍ PASY (FEI PAS) 
 

6.1 Vystavení mezinárodního pasu koně, revalidace pasu              4.400 Kč  
(doba vystavení do 10 kalendářních dnů od dodání podkladů)    

6.2 Vystavení mezinárodního pasu pro pony, revalidace pasu                900 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      900 Kč 
6.5 Expresní vyhotovení mezinárodního pasu koně                5.400 Kč 

(Vystavení na počkání, nutná telefonická objednávka předem) 

6.6 Expresní vyhotovení mezinárodního pasu pro pony               1.900 Kč 
(Vystavení na počkání, nutná telefonická objednávka předem) 

 

7. POVOLENÍ STARTŮ 
 

7.1 Povolení startů na národních závodech v zahraničí pod jurisdikcí    500 Kč 
příslušné národní federace – do konce kalendářního roku      

7.2 Povolení startů na národních závodech v zahraničí pod jurisdikcí                    0 Kč    
národních  federací  Polska, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Německa  

(v Německu pro starty do vzdálenosti 50 km od česko – německé hranice)    
7.3 Registrace jezdců na FEI – pro mezinárodní starty nad 18 let věku    250 Kč 

(doba vystavení do 10 kalendářních dnů od dodání podkladů)   
7.4 Registrace jezdců na FEI – pro mezinárodní starty do 18ti let věku včetně                   0 Kč 

(doba vystavení do 10 kalendářních dnů od dodání podkladů) 
7.5 Registrace koní na FEI - pro mezinárodní starty         250 Kč 

(doba vystavení do 10 kalendářních dnů od dodání podkladů) 
7.6 Expresní vyhotovení nové registrace bez FEI pasu                 1.250 Kč 

(vystavení na počkání, nutná telefonická objednávka předem; zahrnuje administrativní poplatek 1.000,- Kč) 
 

 
 

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      1.000 Kč 
8.4 Poplatek pořadatele 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) 

 

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/jezdce  - vypracování oficiálního přehledu za určité období      250 Kč 
9.3 Odesílání pasů koní a jiných dokumentů kurýrem         500 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 
9.6 Poplatek za zaslání komerční zásilky - knihy, DVD, ročenka apod.                  200 Kč 
9.7 Poplatek za zaslání dokumentů či FEI pasů doporučeně           200 Kč 
9.8 Poplatek za zaslání dokumentů či FEI pasů službou EMS             200 Kč 
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9.9 Poplatek za vystavení mezinárodního trenérského pasu     1.500 Kč 

 (Mezinárodně platný pas IGEQ)           

 
 
  
 

Schváleno Radou ČJF dne 31. 7. 2018   
 

             
            Ing. Olga Plachá 

prezidentka České jezdecké federace 

 


