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Příloha FP01: Příspěvky
Úplné znění

Finanční řád ČSTS, příloha FP01

Příspěvky
A. Základní členský příspěvek (ZČP)
Členství

2018
400,0,2.500,-

individuelní
čestné
kolektivní

Údaje pro platbu (symboly)
Specifický s.
Variabilní s.
2017
2018
2017
200,- rodné číslo
2018694001
2017694001
0,- rodné číslo
xxxxx
xxxxx
1.000,- IČ klubu
2018694014
2017694014

Výše ZČP

B. Rozšiřující členský příspěvek (RČP)
Druh RČP

Výše RČP
2018

soutěžní
registrace

licence

individuelní člen
do 12 let (kat.
Děti I, II dle SŘ)
Individuální člen
- profesionál
Ostatní
individuelní
členové
kolektivní člen
porotce tř. I.A,
I.M
porotce tř. II, III
trenér tř. I
trenér tř. II, III
funkcionář
soutěží tř. I
funkcionář
soutěží tř. II

2017

850,-

850,-

2.000,-

1.800,-

1.500,-

1.200,-

0,-

0,-

2.500,-

Údaje pro platbu (symboly)
Specifický s.
Variabilní s.
2018
2017

rodné číslo

2018694001

2017694001

IČ

xxxxx

xxxxx

1.800,-

2018694050

2017694050

2.000,2.500,1.500,-

1.300,1.300,1.000,-

2018694051
2018694052
2018694053

2017694051
2017694052
2017694053

2.500,-

1.800,-

2018694054

2017694054

2.000,-

1.300,-

2018694055

2017694055

rodné číslo

C. Platba ZČP a RČP za soutěžní registraci na druhou polovinu roku se provádí
v poloviční výši. Za licence se platí v plné výši po celý rok.
D. Při platbě více než jednoho RČP v daném roce se částka snižuje o 300,- Kč
pro druhou a každou další položku, první RČP se platí v plné výši.

Pravidla pro provádění plateb:
1. Licence funkcionářů soutěží jsou
vedoucí soutěže,
sčitatel,
odborný dozor,
a platí se pouze za jednu, další jsou bezplatné.
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2. Soutěžící platí ZČP a RČP za soutěžní registraci. V případě, že má i licence, pak platí ještě za
každou jednotlivou licenci samostatně dle tabulky (funkcionáři soutěží – viz bod 1), např.:
• indiv.člen (kat. Dospělí) se soutěžní registrací a licencemi trenéra tř. III, vedoucího
soutěže tř. II a sčitatele tř. I bude platit:
ZČP
RČP

soutěžní registrace
licence trenéra tř. III
licence vedoucího soutěže tř. II
licence sčitatel tř. I

Celkem

Základní výše
příspěvku
400,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
2.000,- Kč
2.500,- Kč
7.900,- Kč

Skutečná výše
platby
400,- Kč
1.500,- Kč
1.200,- Kč
0,- Kč
2.200,- Kč
5.300,- Kč

3. Všechny platby se provádějí jedním z těchto způsobů:
a) prioritně převodem na účet ČSTS č. 129453027/0300 prostřednictvím vygenerovaného
platebního příkazu na webu ČSTS. Toto může provést pouze KČ za sebe a za jím
zprostředkované IČ.
b) další způsoby platby dle FŘ §3.6.
4. IČ, jejichž členství není zprostředkováváno KČ, platí samostatně dle bodu 3.b).
5. Za IČ, jehož členství je zprostředkováváno KČ, provádí platby jeho KČ prioritně hromadnou
platbou vygenerovanou prostřednictvím webu ČSTS, (v případě platby hromadnou platbou
bez vygenerovaného platebního příkazu pak platba musí být doložena rozpisem plateb pro
každého zprostředkovávaného IČ i samotného KČ. Tyto platby budou používat jako variabilní
symbol rodné číslo prvního člena z rozpisu plateb. Tento způsob je zastaralý, administrativně
zatěžující a nedoporučuje se).
6. Za zprostředkovávané IČ budou přijímány platby pouze od jejich KČ, nikoliv samostatné
platby.
7. ZČP je člen ČSTS (IČ i KČ) povinen zaplatit do 31.12.předchozího roku, pokud zaplatí po 1.1.
platí i správní poplatek – podrobněji viz FŘ, příloha 2 Správní poplatky.
8. U KČ, kteří nezaplatí ZČP (kolektivní členství) do 31.12. předcházejícího roku, nelze
registrovat jím zprostředkovávaná individuelní členství. Pokud KČ nezaplatí ZČP ani do
31.12. předcházejícího roku, budou jím dosud zprostředkovávaní individuelní členové
přeřazeni k 1.1. předmětného roku do příslušné divize dle místa trvalého bydliště.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seznam provedených změn, údajů o jejich schvalování, platnosti a účinnosti:
označení verze dotčené
(rrmm)
články a
popis změny
body

schválil
dne

platnost
změny

účinnost
změny

FRP01_161213

celková revize

VR
01.01.17 01.01.17
13.12.16

FRP01_170901

aktualizace pro rok 2018

VR
12.10.17 12.10.17
01.09.17
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