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1. Úvodní ustanovení 

 

Tato Směrnice o členských a ostatních poplatcích spolku (dále jen „Směrnice“) upravuje v návaznosti na 

závěry členské schůze ze dne 26.9.2020 pravidla a výši členských poplatků Spolku chovatelů 

slovenských čuvačů, se sídlem Mostecká 129, Braňany, PSČ 435 22, IČ 64330265, zapsaného do 

spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle L, vložce 12481 (dále jen 

„Spolek“). 

2. Závaznost 

 

Směrnice platí pro všechny členy Spolku, popř. nečleny, kteří využívají služeb Spolku.  

3. Členství ve Spolku a členské poplatky 

3.1. Výše členských poplatků 

 

Výše členského poplatku činí: 

(a) 500,--Kč ročně pro člena Spolku, 

(b) 50,--Kč ročně pro rodinného příslušníka člena Spolku. 

3.2. Splatnost členského poplatku 

 

Členské poplatky jsou platné vždy do 28.2. daného roku. 

3.3. Údaje k úhradě členského poplatku 

 

Členské poplatky se hradí na účet vedený u Fio banky, č.ú. 2100055112/2010.  

 

Variabilním symbolem je číslo členské průkazky.  

 

Specifickým symbolem je pak u: 

(a) člena Spolku - 001 

(b) rodinného příslušníka člena Spolku - 002. 

3.4. Nové členství 

 

V případě podání přihlášky ke členství ve Spolku v průběhu daného roku bude novému členovi 

vypočtena poměrná výše členského poplatku, která mu bude následně spolu s přiděleným členských 

číslem sdělena výborem Spolku.  

 

Poplatek je nový člen povinen uhradit nejpozději do 15 dnů od doručení údajů novému členovi. 

3.5. Postup v případě neuhrazení členského poplatku 

 

V případě, že člen či rodinný příslušník neplní svou povinnost k úhradě členského poplatku, postupuje 

výbor Spolku následujícím způsobem: 

(a) zveřejní 1 měsíc po splatnosti obecné upozornění o marném uplynutí lhůty k úhradě členského 

poplatku, a to prostřednictvím webových stránek Spolku v sekci „Novinky“, a vyzve dlužníky 

k dodatečné úhradě členského poplatku; 
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(b) od 1.4. daného roku zašle jmenovitě dlužníkům na jejich emailové adresy (za tím účelem sdělené 

výboru Spolku) výzvu k úhradě členského poplatku se stanovením náhradní lhůty splatnosti. 

3.6. Ukončení členství ve Spolku z důvodu neuhrazení členského poplatku 

 

V případě, že člen nebude reagovat na výzvy k úhradě členských poplatků a členský poplatek nebude 

doplacen v plné výši, je výbor Spolku oprávněn ukončit členství daného člena, a to nejpozději do 2 let od 

lhůty splatnosti poplatku či jeho poměrné části. 

 

O ukončení členství z důvodu neuhrazení členských poplatků bude člen či rodinný příslušník člena 

Spolku písemně informován. 

3.7. Opětovná možnost obnovení členství ve Spolku 

 

V případě, že vyřazený člen, popř. rodinný příslušník, bude mít zájem o obnovení členství ve Spolku, je 

povinen podat novou přihlášku. Následně mu bude přiděleno nové členské číslo.  

 

Opětovná možnost obnovení členství (ukončeného pro neplacení členských poplatků) je možná nejvíce  

3 x, popř. z výjimečných důvodů po projednání a schválení výborem Spolku. 

4. Vydání krycích listů 

4.1. Poplatek za vydání krycího listu 

 

Poplatek za vydání krycího listu je stanoven následovně: 

(a) pro členy Spolku – zdarma 

(b) zvíře ve spolumajitelství – 250,--Kč 

(c) pro nečleny - 350,--Kč. 

4.2. Splatnost poplatku za vydání krycího listu 

 

Poplatek za vydání krycího listu je splatný nejpozději do 15. dní od podání žádosti. Poplatek je možné 

hradit též poštovní složenkou, popř. v hotovosti.  

4.3. Údaje k úhradě poplatku za vydání krycího listu 

 

Poplatek za bonitaci se hradí na účet vedený u Fio banky, č.ú. 2500055111/2010.  

 

Variabilním symbolem je číslo přiděleného krycího listu.  

 

Specifický symbol je 013. 

 

V případě, že nebude poplatek za krycí list ve lhůtě splatnosti uhrazen, bude krycí list stornován. O 

stornu krycího listu bude následně žadatel informován.  

5. Administrativní poplatek 

 

Administrativní poplatek je stanoven v následující výši: 

(a) pro členy Spolku – zdarma 
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(b) zvíře ve spolumajitelství – 250,--Kč 

(c) pro nečleny - 350,--Kč. 

5.2. Splatnost administrativního poplatku  

 

Administrativní poplatek se hradí za celý vrh a musí být uhrazen nejpozději do 5. dnů ode dne odeslání 

žádosti o zápis štěňat. Poplatek je možné hradit též poštovní složenkou, popř. v hotovosti.  

5.3. Údaje k úhradě administrativního poplatku  

 

Administrativní poplatek se hradí na účet vedený u Fio banky, č.ú. 2500055111/2010.  

 

Variabilním symbolem je číslo zápisu psa /feny z průkazu původu.  

 

Specifický symbol je 012. 

 

V případě, že nebude administrativní poplatek ve lhůtě splatnosti uveden, nebude odeslána žádost o zápis 

štěňat do plemenné knihy. 

6. Žádost o zápis štěňat 

6.1. Poplatek za zápis štěňat 

 

Poplatek za zápis štěňat k ČMKU je stanoven následovně: 

(a) pro členy Spolku – zdarma 

(b) zvíře ve spolumajitelství – 250,--Kč 

(c) pro nečleny - 350,--Kč. 

6.2. Splatnost poplatku za zápis štěňat 

 

Poplatek za zápis štěňat je splatný nejpozději do 5. dní od podání žádosti. Poplatek je možné hradit též 

poštovní složenkou, popř. v hotovosti.  

6.3. Údaje k úhradě poplatku za zápis štěňat 

 

Poplatek za zápis štěňat se hradí na účet vedený u Fio banky, č.ú. 2500055111/2010.  

 

Variabilním symbolem je číslo zápisu feny z průkazu původu.  

 

Specifický symbol je 014. 

 

V případě, že nebude poplatek za žádost o zápis štěňat ve lhůtě splatnosti uhrazen, nebudou výborem 

činěny další kroky týkající se zápisu do plemenné knihy. O této skutečnosti vyrozumí výbor Spolku 

žadatele bezodkladně. 

7. Závěrečná ustanovení 

 

S touto Směrnicí budou seznámeni všichni členové Spolku prostřednictvím webových stránek Spolku. 
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Tato Směrnice plně nahrazuje „Směrnici o členských a ostatních poplatcích Spolku platnou od 

1.10.2020“. 

 

Tato Směrnice může být měněna nebo doplňována celým novým zněním, se zmínkou v závěrečných 

ustanoveních o tom, že nahrazuje původní znění Směrnice, popř. formou písemných číslovaných 

dodatků. 

 

Tato Směrnice vstupuje v platnost dne 01. 11. 2022. 
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