
 

 

SAZEBNÍK ČJF 

ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ  A  LICENČNÍCH A JINÝCH POPLATKŮ 

vydaný v souladu s čl. 10.2.4 Stanov ČJF 

s účinností od 1. ledna 2012 

 

 

1. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČLENA ČJF 

1. Prvotní členský příspěvek při vstupu do ČJF (čl. III/1 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 a registruje se jako stáj          3 000 Kč 

Členský příspěvek člena – právnické osoby           3 000 Kč 

2. Členský příspěvek v následujících letech (registrační příspěvek) zaplacený bez přerušení 

členství do posledního dne měsíce února příslušného kalendářního roku (čl. III/2 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 a registruje se jako stáj          1 500 Kč 

Členský příspěvek člena – právnické osoby           1 500 Kč 

3. Členský příspěvek v následujících letech (registrační příspěvek) zaplacený od 1. března 

dále příslušného kalendářního roku (čl. III/2 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 a registruje se jako stáj          3 000 Kč 

Členský příspěvek člena – právnické osoby           3 000 Kč 

 

 



 

2. POPLATEK ZA REGISTRACI PŘESTUPU ČLENA 

Poplatek za registraci přestupu člena do jiného mateřského subjektu (čl. III/5 RPŘ) nebo do 

jiné oblasti ČJF (čl. III/6 RPŘ) 

Poplatek člena – fyzické osoby uvedené v ust. 4.4 Stanov            100 Kč 

Poplatek člena – fyzické osoby, která provozuje živnost 

související s jezdectvím a je registrována jako stáj          1 500 Kč 

Poplatek člena – právnické osoby            1 500 Kč 

 

 

3. LICENČNÍ POPLATEK JEZDCŮ A FUNKCIONÁŘŮ 

1. Licenční poplatek za vystavení licenčního průkazu a licenční známky v prvním roce (čl. VI 

RPŘ) 

Senioři                   500 Kč 

Děti, junioři                  300 Kč 

2. Licenční poplatek za prodloužení platnosti licenčního průkazu v následujících letech (čl. 

VII RPŘ) 

Senioři                   500 Kč 

Děti, junioři                  300 Kč 

3. Licenční poplatek za vystavení duplikátu licenčního průkazu a licenční známky jezdce a 

funkcionáře (čl. VIII/2 RPŘ) 

Duplikát seniorů              1 000 Kč 

Duplikát licence dětí a juniorů               600 Kč 

 

 

4. LICENCE KONÍ 

1. Licenční poplatek za vystavení licenčního štítku v prvním roce (čl. XI RPŘ) 

Nová licence koně                 500 Kč 

2. Licenční poplatek za prodloužení licence v následujících letech (čl. XII RPŘ) 

Licence koně beze změny údajů o koni (čl.XII/1 RPŘ)            500 Kč 

Licence koně se změnou údajů o koni (čl.XII/2 RPŘ)            500 Kč 

3. Licenční poplatek za vystavení duplikátu licenčního štítku koně (čl. XIII RPŘ) 

Duplikát licence koně s platnou známkou           1 000 Kč 

 

 



5. HOSTOVACÍ LICENCE  

1. Licenční hostovací poplatek koně  

Hostovací licence koně – pobyt do 28 dní*)              300 Kč 

Hostovací licence koně – pobyt nad 28 dní*)          1 000 Kč 

Prodloužení hostovací licence koně – pobyt nad 28 dní*)         1 000 Kč 

2. Hostovací licence zahraničních závodníků 

Hostovací licence jezdce – jednorázový start*)             500 Kč 

*) viz dokument Hostovací licence, který byl schválen radou ČJF dne 17.9.2008 

 

 

6. OSTATNÍ POPLATKY 

1. Vystavení mezinárodního pasu koně, revalidace pasu         4 000 Kč 

2. Vystavení mezinárodního pasu koně, revalidace pasu pro pony        1 000 Kč 

3. Duplikát mezinárodního pasu a recognition card          1 000 Kč 

4. Duplikát mezinárodního pasu a recognition card pro pony         1 000 Kč 

5. Povolení startů na národních závodech v zahraničí pod jurisdikcí příslušné národní 

federace – běžný rok              4 000 Kč 

6. Povolení startů na národních závodech v zahraničí pod jurisdikcí příslušné národní 

federace – na období méně než 6 měsíců           2 000 Kč 

7. Povolení startů na národních závodech v zahraničí pod jurisdikcí příslušné národní 

federace – jednorázový start               300 Kč 

8. Organizační poplatek za schválení seriálů závodů – hradí se jen v tom případě, kdy seriál 

vyhlašuje subjekt, který nepořádá žádné z kvalifikačních kol ani finále         5 000 Kč 

9. Dodatečná změna v registraci národních závodů – zápis, zrušení, změna termínu závodů po 

schválení kalendáře ČJF (z toho 1000 Kč pro ČJF a 1000 Kč pro oblast ČJF)          2 000 Kč 

10. Poplatek od certifikovaných vzdělávacích pracovišť – za každou osobu – člena ČJF 

přihlášeného ke zkouškám (cvičitel, trenér apod.)               500 Kč 

11. Kariéra koně – vypracování oficiálního přehledu za určité období            250 Kč 

12. Registrace jezdců na FEI – pro mezinárodní starty                500 Kč 

13. Registrace jezdců na FEI                  300 Kč 
 pro mezinárodní starty u jednotlivých členů voltižního družstva 

14. Registrace koní na FEI – pro mezinárodní starty                500 Kč 

15. Registrace koní na FEI – pro mezinárodní starty u koní registrovaných pro spřežení           300 Kč 



16. Odesílání pasů koní a jiných dokumentů kurýrem             250 Kč 

17. Administrativní úkony při dodatečných změnách přihlášek – u koní a jezdců u 

mezinárodních závodů po definitivních přihláškách (poplatek za jezdce)              1 000 Kč 

18. Zpracování tabulky „kvalifikace“ – pro závody všestrannosti za startující dvojici            500 Kč 

19. Expresní vyhotovení licence koně – štítku – na místě na počkání mimo běžný licenční poplatek 

dle čl. 3 tohoto Sazebníku ČJF                                            500 Kč 

20. Poplatek za zaslání komerční zásilky – knihy, DV, ročenky apod.            100 Kč 

21. Poplatek za vystavení mezinárodního trenérského pasu – mezinárodně platný pas IGEQ 

        1 500 Kč 

 

 

Schváleno Radou ČJF dne 4. ledna 2012 


