Zápis ze zasedání Rady ČJF, o.s. dne 3. 12. 2008
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Jiří Černý, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. František Lomský, Ing. Miloslav Mentlík,
Ing. Václav Nágr, Nachtigal Rudolf, MVDr. Jiří Oulický, Ing. Jaroslav Pecháček, Ing. Antonie
Pellarová, MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Jan Schwarz, Josef Trojanec
Hosté: Jiří Skřivan, Ing. Jan Metelka, Ing. Milan Theimer
Omluveni: Ing. Josef Balaštík, Ing. Vladimír Šretr
1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady konaného dne 17. 9. 2008: bez připomínek.
2. Rada projednala návrh VČ oblasti na změnu poplatkového systému ČJF. Předmětem návrhu
bylo zejména zpoplatnění členství v ČJF, které by opravňovalo k účasti na veřejném tréninku,
dále zavedení hobby licence, zrušení poplatku za registraci národních závodů a seriálů a zrušení
poplatku za registraci jezdců a koní na FEI nad rámce částky účtované FEI. Návrh VČ oblasti
nebyl přijat hlavně z toho důvodu, že Systém soutěží ČJF byl přijat proto, aby byl zaveden řád
v jezdeckých akcích na nižších úrovních než jsou jezdecké závody (veřejné tréninky, hobby
soutěže). Rada nepovažuje početní nárůst těchto akcí za negativní vývoj, protože ty slouží pro
mnoho jezdců jako přestupní stanice před získáním jezdecké licence. Naopak zpoplatnění
účasti na těchto akcích by znamenal vznik obdobných akcích mimo Soutěžní systém ČJF, bez
možnosti jejich metodické a finanční regulace.
3. Rada projednala návrh tvorby rozpočtu pro rok 2009. Vedle návrhu vycházejího
z momentálního modelu financování vypracuje viceprezident pro ekonomiku společně se
sekretariátem verzi vycházející z varianty navýšení licenčních poplatků a zrušení poplatků ČJF.
Zvýšení licenčních poplatků by musela schválit konference ČJF na jaře 2009, a tak by mohlo
vstoupit v platnost nejdříve v roce 2010.
Kromě toho Ing. V. Šretr představil návrh na změnu ve financování disciplín, kdy by za
rozpočet disciplíny plně zodpovídal manažer. Ten by byl také zodpovědný za vypracování a
dodržování rozpočtu disciplíny. Tento návrh souvisí se změnou stanov ČJF v čl. V, bod 4.6.1.
4. Rada vzala na vědomí čerpání rozpočtu k 1. 12. 2008.
5. Mgr. Sedláček upozorňuje, že do 31. 12. 2008 mohou oblasti připomínkovat současný
dokument Vzdělávání v ČJF – podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví.
6. Rada projednala dopis od přípravného výboru Královéhradecké oblasti ČJF, o.s. ČJF, o.s.
opakovaně poukazuje na to, že nikdo nebrání vzniku Královéhradecké oblasti, pokud to
proběhne v souladu se Stanovami, tak jako se to již v minolosti stalo u jiných oblastí. Podle
stanov čl. V.1.i) může nový oblastní svaz vzniknout, pokud o to Konferenci ČJF, o.s. požádá
více než 50 % subjektů stávající oblasti na základě usnesení konference příslušné oblasti.
7. Všichni členové Rady byli upozorněni na nutnost svolat začátkem roku oblastní konferenci.
Termíny a místa musí být nahlášeny minimálně jeden měsíc před konáním oblastní konference
na sekretariát ČJF, o.s. Konference ČJF, o.s. proběhne v jarních měsících 2009. Datum bude
stanoveno začátkem roku 2009.
8. Členové Rady byli informováni o schůzce oblastních sekretářů dne 25. 11. 2008 (příl. č. 1).
9. Ing. F. Lomský prověří stav dohody mezi Golem, s.r.o. a TJ Žižka Praha ohledně CSIO3*-W
Praha 2009.
10. Rada upozorňuje na povinnost pořadatele a veterináře závodů na nutnost důsledné kontroly
identity koní vůči průkazu koně na jezdeckých závodech.
11. Členové Rady byli informováni o:
- uzavření smlouvy s výtvarně-mediálním partnerem agenturou Vivart Vladimíra Valenty
- pořádání Koně a jezdce roku skoky + drezura na Žofíně 7. 3. 2009 a Koně a jezdce roku
všestrannost + spřežení 21. 2. 2008 v Humpolci
- přípravě metodického pokynu pro antidopingové kontroly
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12. Rada schválila:
- jednomyslně na návrh Disciplinární komise ČJF, o.s. vyloučení Ing. Jiřího Charváta, Aleka
Pejose a Ivany Pánkové z České jezdecké federace, o.s. Důvodem k tomuto kroku je
dlouhodobé ignorování rozhodnutí Disciplinární komise.
- nabídnutí fotobuňky s výsledkovou tabulí k odkupu členským subjektům ČJF. Fotobuňka
bude odprodána subjektu s nejvyšší nabídkou.
- neprodloužení licence členům a subjektům ČJF na následující rok, pokud tito nebudou mít
vypořádány finanční závazky vůči ČJF, o.s. Za neprodloužení licence zodpovídá oblastní
sekretariát. Sekretariát ČJF poskytne oblastem informaci o pohledávce (event.
nezaevidované platbě). Veškeré informace o pohledávce (event. nezaevidované platbě)
poskytuje výhradně sekretariát ČJF, proto je nutné obrátit se v této věci na něj, nikoli na
oblastní sekretariát!
- návrhy změn v kalendáři MZ a MČR (příloha č. 2).
- poplatky ČJF a přeúčtování poplatků FEI pro rok 2009 (příloha č. 3).
- přestupní řád dle znění v příloze č. 4. Změna se týká povolení jednoho přestupu v rámci
přestupního termínu, hostování je i nadále povoleno.

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Zápis ze schůzky sekretářů
Kalendář MZ + MČR 2009
Poplatky ČJF, o.s., FEI 2009
Přestupní řád

Zapsal: Ing. F. Lomský, 3. 12. 2008
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Sazebník poplatků ČJF, o.s.
(platnost: od 1. 1. 2009)
1. Registrace řádných členů (subjektů)
prvotní registrace ……………………………………………………………… 3.000,- Kč
následná roční registrace v řádném termínu ………………………………..1.500,- Kč
(bez přerušení členství)
roční registrace po termínu stanoveném Registračním řádem ………….. 3.000,- Kč
2. Členské licence
senioři …………………………………………………………………………
duplikát licence seniorů ………………………………………………………
děti, junioři …………………………………………………………………….
duplikát licence dětí a juniorů ……………………………………………….
poplatek za změnu údajů …………………………………………………….

300,- Kč
600,- Kč
200,- Kč
400,- Kč
0,- Kč

3. Licence koní
vystavení nové licence ……………………………………………………….. 500,- Kč
roční prodloužení včetně změn v řádném termínu ………………………… 500,- Kč
změna subjektu, jména koně ………………………………………………... 500,- Kč
(během roku, pokud již byl zaplacen roční poplatek)
změna KVH, kastrace, doplnění výžehu ………………..…………….……. 0,- Kč
duplikát licence koně (s platnou známkou) …………………………………. 1.000,- Kč
hostovací licence – pobyt do 28 dní* ……………… ………………………. 300 Kč
hostovací licence – pobyt nad 28 dní* ……………………………… …… . 1 000 Kč
prodloužení hostovací licence – pobyt nad 28 dní* …..…………………. . 1 000 Kč
4.a) Vystavení mezinárodního pasu koně, revalidace pasu …………. 4.000,- Kč
Pro pony ……………………………………………………………………….. 1.000,- Kč
4.b) Duplikát mezinárodního pasu koně a recognition card …………. 1.000,- Kč
Pro pony ……………………………………………………………………….. 1.000,- Kč
5. Povolení startů na národních závodech v zahraničí pod jurisdikcí příslušné národní federace
běžný rok ……………………………………………………………………… 4.000,- Kč
na období méně než 6 měsíců ……………………………………………… 2.000,- Kč
za jednorázový start …………………………………………………………. 300,- Kč
6. Organizační poplatek za registraci národních závodů (zápis do národního kalendáře)
na příslušný rok (celý příjem pro ČJF, o.s.) ……………………………….. 300,- Kč
7. Organizační poplatek za schválení seriálu závodů ……………….. 5.000,- Kč
Hradí se jen v tom případě, kdy seriál vyhlašuje subjekt, který nepořádá žádné z kvalifikačních kol
ani finále.
8. Dodatečná změna v registraci národních závodů (zápis, zrušení, změna termínu závodů po
schválení kalendáře ČJF, o.s.) ………………………………………….
2.000,- Kč
(z toho 1 500,- Kč pro ČJF, o.s. a 500,- Kč pro oblast ČJF, o.s.)
9. Servisní poplatek za ACE Gallop za výsledky zpracované na servisní bázi (programem, který
není registrován na pořadatele příslušných závodů)………………..
250,- Kč/1 závody
(Účtováno k 30. 6., 30. 9. a 31. 12.)
10. Hostovací licence zahraničních závodníků* ………….………….. 500,- Kč/1 závody
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11. Poplatek od certifikovaných vzdělávacích pracovišť
za každou osobu – člena ČJF, o.s. přihlášeného
ke zkouškám (cvičitel, trenér, apod.) ……………………………………….. 500,- Kč
12. Kariéra koně
vypracování oficiálního přehledu za určité období ………………………... 250,- Kč
13. Registrace jezdců na FEI – pro mezinárodní starty …………..……. 1.000,- Kč/rok
14. Registrace koní na FEI – pro mezinárodní starty ……………………. 1.000,- Kč/rok
U koní registrovaných pro spřežení: ………………………………………… 300 Kč/rok
15. Odesílání pasů koní nebo jiných dokumentů kurýrem ………....... 250,- Kč
16. Administrativní úkony při dodatečných změnách přihlášek
u koní a jezdců u mezinárodních závodů po definitivních přihláškách .... 1.000,- Kč/za jezdce
17. Zpracování tabulky „kvalifikace“
pro závody všestrannosti za startující dvojici ……………………………… 500,- Kč
18. Expresní vyhotovení licence koně – štítku
na místě na počkání, mimo běžný poplatek za licenci…………………….. 500,- Kč
19. Poplatek za zaslání komerční zásilky
(knihy, DVD, ročenky, apod.) ………………………………………………… 100,- Kč
* viz. dokument Hostovací licence, schváleno Radou 17. 9. 2008

Schválila Rada ČJF, o.s. dne 3. 12. 2008
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POŘADATELSTVÍ MEZ. ZÁVODŮ 2009 – POPLATKY FEI

Registrační poplatky FEI za kalendář
Za všechny závody v kalendáři
odsouhlasené Byrem FEI
Výjimky: soutěže nižší úrovně
Doplnění kalendáře
Výjimky: soutěže nižší úrovně
Změna kalendáře
Výjimky: soutěže nižší úrovně

hradí
9 000 Kč
5 400 Kč
18 000 Kč
5 400 Kč
9 000 Kč

pořadatel
pořadatel
pořadatel
pořadatel
pořadatel

Organizační poplatky (% z prize money)
o 4,7 %
do částky
149 999 CHF
o 4,2 %
částka
150 000 – 249 999 CHF
o 3,0 %
částka
250 000 – 499 999 CHF
o 2,5 %
částka
500 000 – 799 999 CHF
o 2,0 %
částka
800 000 – 999 999 CHF
o 1.0 %
nad částku nad 1 000 000 CHF

hradí
pořadatel

Poplatky za dopingové kontroly (% z prize money)
o 3,5 %
do částky
100 000 CHF
o 2,0 %
částka
100 000 – 200 000 CHF
o 1,0 %
nad částku 200 000 CHF

hradí
pořadatel

Minim. poplatek do 17 150 CHF

10 800 Kč

Kontinentální mistrovství – minimální poplatek v Kč

drezura
všestrannost
skoky
spřežení
vytrvalost
voltiž
reining

senioři
23 400
23 400
23 400
23 400
18 000
10 800
10 800

mladí jezdci
18 000
18 000
18 000

junioři
10 800
10 800
10 800

Mistrovství světa – minimální poplatek
Voltiž
Ostatní discipliny

10 800 Kč
31 500 Kč

ČJF
ČJF

Schválila Rada ČJF, o.s. dne 3. 12. 2008
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pony
10 800
10 800
10 800

ČJF
ČJF
ČJF
ČJF
ČJF
ČJF
ČJF

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČJF, o.s.
1. Každá registrovaná fyzická osoba (jezdec nebo funkcionář) může vlastnit pouze jeden národní
licenční průkaz, který je platný jen s vylepenou známkou na příslušný rok.
2. Žádná fyzická osoba nemůže být souběžně registrována za více členských subjektů sdružených
v ČJF, o.s.
3. Licenční průkazy a známky vydává ČJF, o.s. prostřednictvím příslušného krajského (oblastního)
výboru, u kterého je držitel průkazu registrován.
4. Změna registrace (přestup) k jinému subjektu, který je členem ČJF, o.s. je možná jen se
souhlasem mateřského subjektu. Tento souhlas je nezbytný až do 3 let po ukončení platnosti
licence.
5. Při negativním stanovisku mateřského subjektu se může držitel licenčního průkazu odvolat
ke krajskému (oblastnímu) výboru ČJF, o.s. příslušného podle sídla mateřského subjektu.
Krajský (oblastní) výbor ČJF, o.s. musí rozhodnout nejpozději do 30 dnů po obdržení odvolání.
Rozhodnutí krajského (oblastního) výboru je v tomto případě konečné.
6. Ve zcela výjimečných a ojedinělých případech, kdy příslušný krajský (oblastní) výbor nemůže
z jakéhokoliv závažného důvodu po obdržení odvolání do 30 dnů rozhodnout, postupuje se tato
celá záležitost legislativně právní komisi ČJF, o.s., která musí přijmout rozhodnutí do 30 dnů.
Toto rozhodnutí je konečné a není proti němu možné odvolání.
7. Přestupní termíny jsou od 1. 1. do 31. 3. a od 1. 8. do 31. 8. běžného kalendářního roku.
V jednom přestupním termínu může každá fyzická osoba uskutečnit pouze jeden
přestup.
8. Držitel licenčního průkazu může hostovat v jiném subjektu za stejných podmínek, které jsou
uvedeny v bodě 4. a 5.
9. Jezdci mohou startovat v soutěžích pouze za subjekt, za který jsou registrováni v ČJF, o.s.
(uvedeno v licenci jezdce).
10. Každý jezdec může soutěžit na jiném koni, než je kůň jeho mateřského subjektu, za který je pro
příslušný rok registrován, pouze se souhlasem svého mateřského subjektu. Subjekt, za který je
jezdec registrován má přednostní volbu obsazení svých koní jezdci, kteří jsou za něho
registrováni.
11. Centrální evidenci všech vydaných licencí vede sekretariát ČJF, o.s. Sekretáři krajských
(oblastních) výborů ČJF, o.s. jsou povinni průběžně evidovat přestupy, změny a doplňovat
vydané licence do „Informačního systému ČJF, o.s.“ . Bude-li při kontrole evidence jezdeckých
licencí zjištěna duplicita, bude tato osoba potrestána odnětím licence na jeden rok.
12. Sdružené subjekty - fyzické a právnické osoby (jezdecké oddíly, kluby, tělovýchovné jednoty)
jsou členy ČJF, o.s. po přijetí přihlášky k registraci a zaplacení poplatku (viz. Registrační řád.)
13. Sdružené subjekty jsou členy ČJF, o.s. v souladu se Stanovami ČJF, o.s. a jsou organizačně
v působnosti krajského (oblastního) výboru ČJF, o.s., obvykle podle místa trvalého sídla
registrovaného subjektu.
14. Sdružený subjekt může přestoupit pod jiný krajský (oblastní) výbor jen se souhlasem krajského
(oblastního) výboru, u kterého byl dosud registrován a se souhlasem krajského (oblastního)
výboru do jehož působnosti chce přestoupit.
15. Pokud nedojde k dohodě krajských (oblastních) výborů, musí být subjekt zaregistrován
krajským (oblastním) výborem územně příslušným podle sídla subjektu.
16. Přestupní termín pro sdružené subjekty je stanoven od 1. 1. do 31. 3. běžného kalendářního
roku. Přestup se může uskutečnit maximálně jednou za 4 roky.

Schváleno Radou ČJF, o.s. dne 3. 12. 2008
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