
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 ………………………………………………………………………… 300,- K�  
duplikát licence senior� ……………………………………………………… 600,- K�  
d�ti, junio�i ……………………………………………………………………. 200,- K�  
duplikát licence d�tí a junior� ………………………………………………. 400,- K�  
poplatek za zm�nu údaj� ……………………………………………………. 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�  
 
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�  
  
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.)  
 


