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Směrnice č.1/2014 

Členské příspěvky, klubové poplatky a způsob platby, korespondence. 

 

I. 
Základní ustanovení 

 

1. V souladu se stanovami Pannonia  Klub, z.s.  ( dále jen Klub )  článek VI. bod 10 

vydává Klub Směrnici Členské příspěvky, klubové poplatky a způsob platby, 

korespondence. 

2. Realizací této Směrnice pověřuje valná hromada Klubu výbor Klubu. 

3. Zodpovědnost za plnění Směrnice má tajemník a hospodář Klubu. 

 

II. 

Členský příspěvek 
 

1. Členský příspěvek je vybírán v souladu se stanovami Klubu článek VI. bod 1 a 3 a  

Valná hromada Klubu ho stanovila ve výši 1.000,- Kč/ročně za jednoho člena. 

2. Pokud je členem Klubu  rodinný příslušník v souladu se stanovami Klubu článek III. 

bod 5 hradí členský příspěvek ve výši 10% řádného členského příspěvku tj. 100,- Kč. 

3. Členský příspěvek je splatný v jedné splátce a to do konce února  daného roku.  

4. Uchazeč o členství v Klubu hradí členský příspěvek v plné výši. Pokud uchazeč není 

přijat za člena Klubu je povinností hospodáře Klubu nebo tajemníka peníze do 7 

pracovních dnů odeslat zpět neúspěšnému uchazeči. 

5. Výbor Klubu můžu na návrh člena Klubu prominout platbu členského příspěvku u 

člena Klubu a to zejména za práci pro Klub. 

 

 

III. 

Zápisné 
 

1. Zápisné je vybíráno v souladu se stanovami Klubu bod VI. článek 8. 

2. Výše zápisného je stanovena na 500,- Kč. 

3. Uchazeč o členství v Klubu hradí zápisné v plné výši. Pokud uchazeč není přijat za 

člena Klubu je povinností hospodáře Klubu  do 15 pracovních dnů odeslat zpět 

neúspěšnému uchazeči příslušnou finanční částku. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 
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Klubové poplatky 
 

1. Klubové poplatky jsou zejména: 

 

a) Výstavní poplatky, 

b) Bonitační poplatky, 

c) Poplatky za zpravodaj, 

d) Poplatky za krycí listy 

e) Další nezbytně nutné poplatky 

 

2. Členové Klubu mají 50% slevu z poplatků uvedených v bodě 1, písmeno a) a b),  čl. 

IV,  Směrnice č.1/2013: 

 

 Výstavní poplatek I. uzávěrka                                                       1.000,- Kč 

 Výstavní poplatek II.uzávěrka                                                       1.200,- Kč 

 Bonitační poplatek řádný termín                                                   1.000,- Kč 

 Bonitační poplatek mimořádný termín                                          1.400,- Kč 

 

3. Členové Klubu mají 100% slevu z poplatků uvedených v bodě 1, písmeno c) a d),  čl. 

IV,  Směrnice č.1/2011: 

 

 Poplatek za klubový zpravodaj                                                     100,- Kč 

 Žádost o vydání krycích listů                                                        300,- Kč 

 krycí listy zdarma pro členy, pro nečleny je poplatek v ceně Smlouvy o 

chovatelském servisu 

 
 

4. Další nezbytně nutné poplatky stanoví výbor Klubu na základě rozpočtu akce nebo 

nákladu na tiskovinu. Člen Klubu má 50% slevu z výsledné ceny včetně DPH. 

 

5. Poplatek za zpracování Smlouvy o chovatelském servisu  pro nečlena Klubu je 

stanoven  ve výši 2.500,- Kč, žádné další platby nejsou přípustné. 

 

6. Člen –  příznivec – hradí veškeré klubové poplatky jak člen Klubu s 25% přirážkou. – 

tento bod zrušen v souladu s úpravou stanov k 9.4.2016 

 

7. Poštovné a balné je stejné pro členy Klubu a nečleny Klubu. 

 

8. Výbor Klubu může výstavní a bonitační poplatek navýšit maximálně o 50% 

v případě, že Klub plně hradí náklady spojené s posuzováním – cestovné, stravné, 

ubytování, za posuzování, další nezbytné prokazatelné náklady. 

 

9. Administrativní poplatek                                                                        150,- Kč 

             za úkony administrativního charakteru nad rámec. 
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Považují se : 

                 - jakákoliv změna, zápis do PP, vykonaná mimo akce Klubu. 

 

                 - nedodržení termínů doručení dokumentace (překročení termínů dané ČMKU a 

našimi nastaveními). 

 

V. 

Variabilní symboly 
 

1. Pro jednotlivé platby jsou stanoveny níže uvedené variabilní symboly : 

 

a) Členský příspěvek                                                                              001 

b) Členský příspěvek – příznivec                                                           011 

c) Zápisné                                                                                               002 

d) Výstavní poplatek na klubovou výstavu I. termín                             003 

e) Výstavní poplatek na klubovou výstavu II.termín                             004 

f) Bonitační poplatek řádný termín                                                        005 

g) Bonitační poplatek mimořádný termín                                               006 

h) Poplatek za klubový zpravodaj                                                           007 

i) Žádost o vydání krycích listů                                                              008 

j) Poplatky spojené s kontrolou vrhu                                                      009 

 

2. V případě že platbu provádí nečlen Klubu zařazuje plátce před variabilní číslo číslici 

1  a variabilní symbol je tak čtyřmístný. 

                                                                           

VI. 

Identifikace platby 
 

1. Je povinností plátce identifikovat platbu cestou Zprávy pro příjemce v rámci příslušné 

platby. Není povinností Klubu platbu identifikovat. Platba se vrací na příslušný účet u 

dané banky. Platba se v takovém případě vede za neuhrazenou a to  včetně platby 

členského příspěvku na příslušný rok. 

 

VII. 

Písemná korespondence – stížnosti, žádosti o krycí listy, žádosti v rámci Klubu 
 

1. Žádosti o krycí listy, stížnosti, žádosti v rámci Klubu jsou zasílány výhradně cestou 

doporučených dopisů. Výbor Klubu a revizor Klubu nemají za povinnost projednávat 

stížnosti, žádosti o vydání krycích listů  a žádosti v rámci Klubu zaslané 

elektronickou poštou. 

2. Stížnosti nečlenů Klubu řeší výbor Klubu.  
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3. Pokud si adresáti  nevyzvednou doporučený dopis  Klubu, považuje  Klub 

doporučený dopis za doručený. Rovněž tak pokud doporučený dopis vyzvedne 

rodinný příslušník nebo osoba trvale žijící v domácnosti. 

4. V případě dobírky adresát hradí  poštovné. 

5. Počet dnů na vyřešení vnitro klubové korespondence s ohledem na možnost 

zjišťování informací např. v Maďarsku je stanoven 30 pracovních dnů. 

VIII. 

Elektronická korespondence 

1. Elektronická komunikace v rámci Klubu je prostřednictvím emailové adresy 

pannonia@pannoniaklub.cz. 

 

IX. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 
 

1. Klubové poplatky v rámci kontroly vrhu pro členy a nečleny Klubu řeší samostatná 

směrnice Kontrola vrhu  v podmínkách Pannonia Klubu, z.s.. 

 

2. Jakékoliv změny a doplňky této Směrnice patří do výlučné pravomoci valné hromady 

Klubu a nabývají závaznosti dnem vydání. 

 

 

  Tuto Směrnici č.1/2014 projednala a schválila  

 
                                                    Valná hromada chovatelského Klubu dne 25.10. 2014.  

 

Tuto Směrnici č.1/2014 upravila a schválila VH chovatelského klubu dne 9.4.2016 

Úprava směrnice v souvislosti s novými stanovami k 9.4.2016 
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