Zápis ze zasedání Rady JF dne 12. 12. 2007
P ítomni (dle abecedního po ádku):
Ing. Josef Balaštík, Ji í erný, Václav Drbal, Pavel Hude ek, Ing. František Lomský,
Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr. Ji í Oulický, Ing. Jaroslav
Pechá ek, MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Jaroslav Sedlá ek, Ing. Jan Schwarz, Ji í
Sk ivan, Ing. Milan Theimer, Josef Trojanec
Omluveni: Ing. Vladimír Šretr, Ing. Antonie Pellarová
1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady konané dne 19. 9. 2007: nikdo z p edsed oblastí se
nevyjád il k návrhu smlouvy s agenturou VeraTM.
2. Rada projednala návrh VV na nový sazebník poplatk , jenž v upravené podob schválila
(viz p íloha . 1). Sazebník nabývá platnosti k 1. 1. 2008.
3. Ing. Pechá ek informoval Radu o p íprav materiálu „Pravidla ve ejného tréninku“,
lenové Rady obdrželi návrh tohoto materiálu. Nejpozd ji do 20. 12. 2007 lze zasílat
p ipomínky Ing. Metelkovi – bude zpracováno jako metodický dopis.
4. Ing. Pechá ek informoval leny Rady o pr b hu jednání JF, o.s. s firmou VeraTM.
V sou asné dob návrh smlouvy mezi JF, o.s. a VerouTM posuzuje právní kancelá
Toman, Devátý a partne i. Rada zamítla vypsání výb rového ízení na jinou
marketingovou agenturu než VeraTM.
5. Rada schválila následující zm ny v kalendá i MZ a M R 2008:
• CEI Kozlov, 21. – 22. 6.: zrušeno, budou uhrazeny poplatky dle ceníku JF –
poplatky FEI (schváleno Radou 14. 2. 2007)
• M R všestrannost pony: Pardubice 24. – 26. 10. (p vodní termín: 8. – 10. 8.).
6. P edsed m oblastí byly ud leny plné moci k uzavírání smluv týkajících se innosti
jednotlivých oblastí.
7. Školení nových kandidát na rozhod í a stavitele parkur a tratí provád jí oblasti se
souhlasem VV JF, o.s. (viz. materiál „Vzd lávání v JF“ platný od 1. 4. 2005).
8. Rada vzala na v domí:
• erpání rozpo tu 2007 k 6. 12. 2007
• situaci ve financování sout ží KMK v roce 2007 a p íštích letech
• p ipomínku MVDr. Oulického týkající se délky bariér v parkuru – není v pravidlech
dostate n ošet eno. Záležitost lze ešit v koordinaci se skokovou komisí a zohlednit
p i úpravách pravidel pro rok 2008.
• stížnost subjektu JAVOR Hory ohledn neza azení skokových závod dne 12. 7.
2008 do oblastního kalendá e Karlovarské oblasti. V c spadá do kompetence
Karlovarské oblasti (viz. l. 117 Všeob. pravidel).
• termín vyhodnocení Kon roku 2007 prob hne na Žofín dne 7. 3. 2008.
P ílohy zápisu:
1. Sazebník poplatk (Rada, VV, manaže i, OS)

Zapsal: Ing. F. Lomský, 12. 12. 2007
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Sazebník poplatk

JF, o.s.

(platnost: od 1. 1. 2008)

1. Registrace ádných len (subjekt )
prvotní registrace ……………………………………………………………… 3.000,- K
následná ro ní registrace v ádném termínu ………………………………..1.500,- K
(bez p erušení lenství)
ro ní registrace po termínu stanoveném Registra ním ádem ………….. 3.000,- K
2. lenské licence
senio i …………………………………………………………………………
duplikát licence senior ………………………………………………………
d ti, junio i …………………………………………………………………….
duplikát licence d tí a junior ……………………………………………….
poplatek za zm nu údaj …………………………………………………….

300,- K
600,- K
200,- K
400,- K
0,- K

3. Licence koní
vystavení nové licence ……………………………………………………….. 500,- K
ro ní prodloužení v etn zm n v ádném termínu ………………………… 500,- K
zm na subjektu, jména kon ………………………………………………... 500,- K
(b hem roku, pokud již byl zaplacen ro ní poplatek)
zm na KVH, kastrace, dopln ní výžehu ………………..…………….……. 0,- K
duplikát licence kon (s platnou známkou) …………………………………. 1.000,- K
4. Vystavení mezinárodního pasu kon , revalidace pasu ……………. 4.000,- K
5. Povolení start na národních závodech v zahrani í pod jurisdikcí p íslušné národní federace
b žný rok ……………………………………………………………………… 4.000,- K
na období mén než 6 m síc ……………………………………………… 2.000,- K
za jednorázový start …………………………………………………………. 300,- K
6. Organiza ní poplatek za registraci národních závod (zápis do národního kalendá e)
na p íslušný rok (celý p íjem pro JF, o.s.) ……………………………….. 300,- K
7. Organiza ní poplatek za schválení seriálu závod

……………….. 5.000,- K

8. Dodate ná zm na v registraci národních závod (zápis, zrušení, zm na termínu závod
po schválení kalendá e JF, o.s.) …………………………………………. 2.000,- K
(z toho 1 500,- K pro JF, o.s. a 500,- K pro oblast JF, o.s.)
9. Servisní poplatek za ACE Gallop za výsledky zpracované na komer ní bázi (programem,
který není registrován na po adatele p íslušných závod )……………….. 250,- K /1 závody
(Ú továno k 30. 6., 30. 9. a 31. 12.)
10. SW Centrála (aktualizace, úprava, servis) …………………………….. 3.000,- K /rok
( ástku hradí každá jednotlivá oblast)
11. P eú tování podílu náklad na p eprogramování SW Centrála na režim on-line
podílové rozd lení náklad mezi JF, o.s. a oblasti ……………………... 60 % celkových náklad
uhradí oblasti (klí pro rozú tování dle lenské základny). P edpokládané celkové náklady iní
250 tis. K . (jednorázový p ísp vek – pouze v roce 2008)
12. Poplatek od certifikovaných vzd lávacích pracoviš
za každou osobu – lena JF, o.s. p ihlášeného
ke zkouškám (cvi itel, trenér, apod.) ……………………………………….. 500,- K
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13. Kariéra kon
vypracování oficiálního p ehledu za ur ité období ………………………... 250,- K
14. Registrace jezdc na FEI – pro zahrani ní starty …………..……….. 1.000,- K /rok
15. Registrace koní na FEI – pro zahrani ní starty ………………………. 1.000,- K /rok
16. Odesílání pas koní nebo jiných dokument kurýrem ………....... 250,- K
17. Administrativní úkony p i dodate ných zm nách p ihlášek
u koní a jezdc u mezinárodních závod po definitivních p ihláškách .... 1.000,- K /za jezdce
18. Zpracování tabulky „kvalifikace“
pro závody všestrannosti za startující dvojici ……………………………… 500,- K
19. Expresní vyhotovení licence kon – štítku
na míst na po kání, mimo b žný poplatek za licenci…………………….. 500,- K
20. Poplatek za zaslání komer ní zásilky
(knihy, DVD, ro enky, apod.) ………………………………………………… 100,- K

Schválila Rada JF, o.s. 12. 12. 2007 (krom bod 1. až 3.: schvaluje Konference JF, o.s.)
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Po adatelství mez. závod 2008 – poplatky FEI
(platnost od 14. 2. 2007)

Registra ní poplatky FEI za kalendá
Za všechny závody v kalendá i
odsouhlasené Byrem FEI
Výjimky: sout že nižší úrovn
Dopln ní kalendá e
Výjimky: sout že nižší úrovn
Zm na kalendá e (zm na termínu, zrušení)
Výjimky: sout že nižší úrovn

r. 2007
9 000 K
5 400 K
18 000 K
5 400 K
9 000 K

Organiza ní poplatky (% z prize money)
o 4,7 % do ástky 149 999 CHF
o 4,2 % ástka 150 000 – 249 999 CHF
o 3,0 % ástka 250 000 – 499 999 CHF
o 2,5 % ástka 500 000 – 799 999 CHF
o 2,0 % ástka 800 000 – 999 999 CHF
o 1.0 % nad ástku nad 1 000 000 CHF

JF
JF
JF
JF
JF

r. 2008
po
po
po
po
po

adatel
adatel
adatel
adatel
adatel

r. 2007
po adatel

r. 2008
po adatel

Poplatky za dopingové kontroly (% z prize money) r. 2007
o 3,5 % do ástky 100 000 CHF
po adatel
o 2,0 % ástka 100 000 – 200 000 CHF
o 1,0 % nad ástku 200 000 CHF

r. 2008
po adatel

Minim. poplatek do 17 150 CHF 10 800 K
Kontinentální mistrovství – minimální poplatek v K
senio i
mladí jezdci
drezura
23 400
18 000
všestrannost
23 400
18 000
skoky
23 400
18 000
sp ežení
23 400
vytrvalost
18 000
voltiž
10 800
reining
10 800
Mistrovství sv ta – minimální poplatek
Voltiž
10 800 K
Ostatní discipliny
31 500 K

JF
JF

Schválila Rada JF, o.s. 14. 2. 2007
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junio i
10 800
10 800
10 800

pony
10 800
10 800
10 800

JF
JF
JF
JF
JF
JF
JF

