Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 20. 2. 2008
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ing. Josef Balaštík, Jiří Černý, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. František Lomský,
Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Václav Nágr, MVDr. Jiří Oulický, Ing. Jaroslav Pecháček,
Ing. Jan Schwarz, Josef Trojanec
Hosté: Ing. Jan Metelka, Ing. Antonie Pellarová, Ing. Milan Theimer, Jiří Skřivan, Ing.
Vladimír Šretr
Omluveni: MUDr. Zuzana Procházková, Mgr. Jaroslav Sedláček
1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady konaného dne 12. 12. 2007: bez připomínek.
2. Rada projednala předběžné čerpání rozpočtu za rok 2007, Ing. Šretr informoval o jeho
vývoji. Příjmy byly nižší přibližně o 1 milion Kč v důsledku výpadku finančních
prostředků od Sazky, a.s. V nákladové části se podařilo o zhruba stejnou částku ušetřit
u administrativních nákladů: zejména u mezd, schůzovného, investic a vybavení,
propagace a zahraničních zasedání a dále u sportovní činnosti. Díky těmto opatřením se
podařilo rozpočet udržet vyrovnaný.
3. Rada projednala návrh rozpočtového provizoria pro rok 2008 – rozpočet byl navržen jako
vyrovnaný. Počítá se v něm s tím, že Sazka, a.s. vyplatí opět pouze 75 % svých finančních
závazků.
4. Ing. Šretr informoval o průběhu jednání s agenturou VeraTM o uzavření smlouvy
o marketingové spolupráci a smlouvy o vypsání seriálu skokových soutěží Česká
parkurová extraliga. Rada pověřila VV, aby pokračoval v jednání a pověřila ho současně
uzavřením smlouvy. Uzavření smlouvy je podmíněno kladným stanoviskem právní
kanceláře Toman, Devátý a partneři.
V případě České parkurové extraligy lze do seriálu zařadit pouze soutěže zapsané
do národního kalendáře 2008. K názvu soutěže vyjádřili výhradu P. Hudeček, V. Drbal a
J. Skřivan (kolize s marketingovým přídomkem seriálu Český skokový pohár).
5. Rada upřesnila znění následujících poplatků v novém sazebníku ČJF platném od 1. 1. 2008
tímto způsobem (viz příloha č. 1):
• Vystavení mezinárodního pasu pro pony, revalidace pasu pro pony ….…. 1.000,- Kč
• Povolení startů na národních závodech v zahraničí pod jurisdikcí příslušné národní
federace za jednorázový start ……………………………………………….300,- Kč
• Organizační poplatek za registraci národních závodů (zápis do národního kalendáře)
na příslušný rok ve výši 300,- Kč hradí pořádající subjekt za závody konané
od 1. 1. 2008. Poplatek se hradí prostřednictvím jednotlivých oblastí.
• Organizační poplatek za schválení seriálu závodů ve výši 5 000,- Kč hradí pouze ten
vyhlašující subjekt, který není pořadatelem žádného z kvalifikačních kol ani finále
• Registrace koní/jezdců na FEI ve výši 1 000 Kč pro mezinárodní starty: 1 000 Kč,
u koní registrovaných pro spřežení: 300 Kč
6. Rada projednala dopisy od Východočeské oblasti, Zlínské oblasti a JK Heroutice týkající
se sazebníku poplatků. Rada vzala připomínky na vědomí při upřesnění znění sazebníku.
7. Rada projednala mediální plán od I. Dörrové, obdrží ho oblasti (příloha č. 2)
8. Rada projednala žádost Dostihového závodiště Pardubice o přidělení ME mladých jezdců
ve všestrannosti pro rok 2010. Do příštího zasedání pořadatel musí předložit ekonomickou
rozvahu a výhledový jmenovitý seznam případných českých účastníků.
9. Rada projednala záležitost povrchu kolbiště TJ Žižka Praha, který podle technického
delegáta FEI nesplňuje kvalitativní požadavky pro uspořádání ME J/Y 2008 v Praze.
Pokud nebude upraven současný povrch a nebude nalezena ani jiná náhradní varianta, ČJF
odstoupí od pořadatelství mistrovství.
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10. FEI přidělila České republice pořadatelství finále SP LCE v roce 2009, přestože o něho
ČJF oficiálně nepožádala. Věc bude projednána na pracovní schůzce ke SP ve Varšavě,
která proběhne 14. 3. 2008. Za ČJF se jí zúčastní Ing. Pecháček a Ing. Lomský.
11. Rada vzala na vědomí nové složení komise vytrvalosti.
Rada schválila:
1. Upřesněné znění sazebníku poplatků
2. Termíny:
MČR všestrannost pony: 27. – 29. 10. Pardubice (původní termín 24. – 26. 10.)
MČR vytrvalost junioři: 2. 8. Mníšek p. Brdy
3. Předběžné čerpání rozpočtu za rok 2007
4. Provizorní rozpočet pro rok 2008
Přílohy zápisu:
1. Sazebník poplatků v upřesněném znění (Rada, VV, manažeři, OS)
2. Mediální plán vypracovaný I. Dörrovou (Rada, OS)

Zapsal: Ing. F. Lomský, 20. 2. 2008
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Sazebník poplatků ČJF, o.s.
(platnost: od 1. 1. 2008)
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
4. Vystavení mezinárodního pasu koně, revalidace pasu ……………. 4.000,- 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 komerční bázi (programem,
který není registrován na pořadatele příslušných závodů)……………….. 250,- Kč/1 závody
(Účtováno k 30. 6., 30. 9. a 31. 12.)
10. SW Centrála (aktualizace, úprava, servis) ……………………………. 3.000,- Kč/rok
(částku hradí každá jednotlivá oblast)
11. Přeúčtování podílu nákladů na přeprogramování SW Centrála na režim on-line
podílové rozdělení nákladů mezi ČJF, o.s. a oblasti ……………………... 60 % celkových
nákladů uhradí oblasti (klíč pro rozúčtování dle členské základny). Předpokládané celkové
náklady činí 250 tis. Kč. (jednorázový příspěvek – pouze v roce 2008).
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12. Poplatek od certifikovaných vzdělávacích pracovišť
za každou osobu – člena ČJF, o.s. přihlášeného
ke zkouškám (cvičitel, trenér, apod.) ……………………………………….. 500,- Kč
13. Kariéra koně
vypracování oficiálního přehledu za určité období ………………………... 250,- Kč
14. Registrace jezdců na FEI – pro mezinárodní starty …………..……. 1.000,- Kč/rok
15. Registrace koní na FEI – pro mezinárodní starty ……………………. 1.000,- Kč/rok
U koní registrovaných pro spřežení: ………………………………………… 300 Kč
16. Odesílání pasů koní nebo jiných dokumentů kurýrem ………....... 250,- Kč
17. Administrativní úkony při dodatečných změnách přihlášek
u koní a jezdců u mezinárodních závodů po definitivních přihláškách .... 1.000,- Kč/za jezdce
18. Zpracování tabulky „kvalifikace“
pro závody všestrannosti za startující dvojici ……………………………… 500,- Kč
19. Expresní vyhotovení licence koně – štítku
na místě na počkání, mimo běžný poplatek za licenci…………………….. 500,- Kč
20. Poplatek za zaslání komerční zásilky
(knihy, DVD, ročenky, apod.) ………………………………………………… 100,- Kč

Schválila Rada ČJF, o.s. 12. 12. 2007, upřesněno 20. 2. 2008

Pořadatelství mez. závodů 2008 – poplatky FEI
(platnost od 14. 2. 2007)
Registrační poplatky FEI za kalendář

r. 2007
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r. 2008

Za všechny závody v kalendáři
odsouhlasené Byrem FEI
Výjimky: soutěže nižší úrovně
Doplnění kalendáře
Výjimky: soutěže nižší úrovně
Změna kalendáře (změna termínu, zrušení)
Výjimky: soutěže nižší úrovně

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

ČJF
ČJF
ČJF
ČJF
ČJF

pořadatel
pořadatel
pořadatel
pořadatel
pořadatel

r. 2007
pořadatel

r. 2008
pořadatel

Poplatky za dopingové kontroly (% z prize money) r. 2007
o 3,5 % do částky 100 000 CHF
pořadatel
o 2,0 % částka 100 000 – 200 000 CHF
o 1,0 % nad částku 200 000 CHF

r. 2008
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

Minim. poplatek do 17 150 CHF 10 800 Kč
Kontinentální mistrovství – minimální poplatek v Kč
senioři
mladí jezdci
drezura
23 400
18 000
všestrannost
23 400
18 000
skoky
23 400
18 000
spřežení
23 400
vytrvalost
18 000
voltiž
10 800
reining
10 800
Mistrovství světa – minimální poplatek
Voltiž
10 800 Kč
Ostatní discipliny
31 500 Kč

ČJF
ČJF

Schválila Rada ČJF, o.s. 14. 2. 2007
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junioři
10 800
10 800
10 800

pony
10 800
10 800
10 800

ČJF
ČJF
ČJF
ČJF
ČJF
ČJF
ČJF

