Směrnice ČSFu č. 2/2013
EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČSFu
Článek 1
Poplatky registrovaných klubů ČSFu
1. Nový klub
a) Nově registrovaný klub ČSFu, je povinen uhradit vstupní registrační poplatek klubu v příslušné
hodnotě, která je v daném kalendářním roce schválena Výkonným výborem ČSFu (dále jen VV) 		
a je uvedena na internetových stránkách ČSFu.
b) Tento poplatek je splatný do 14 dnů ode dne přijetí klubu za registrovaného člena ČSFu, pokud VV
neurčí jinak.
2. Registrovaný klub
a) Registrovaný klub ČSFu, je povinen uhradit roční poplatek klubu v příslušné hodnotě, která je
v daném kalendářním roce schválena VV a je uvedena na internetových stránkách ČSFu.
b) Tento poplatek je splatný do 31. ledna daného kalendářního roku, pokud VV neurčí jinak.
c) Klub, který byl v daném kalendářním roce přijat za registrovaného člena ČSFu (nový klub) a uhradil
vstupní registrační poplatek klubu ČSFu, je od ročního poplatku klubu ČSFu v daném kalendářním
roce osvobozen.
3. Způsob úhrady poplatků
a) Poplatky klubů ČSFu je možné uhradit v hotovosti na sekretariátu ČSFu nebo bankovním převodem.
b) Variabilní symbol platby a číslo bankovního účtu jsou uvedené na zálohové faktuře, vystavené
v administraci klubu ČSFu dostupné na internetových stránkách ČSFu.
Článek 2
Průkazy ČSFu a členské známky ČSFu
1. Průkazy a členské známky se vydávají vždy na konkrétní osobu - člena ČSFu.
2. Průkazy se vystavují v tištěné podobě a evidují v elektronické databázi, členské známky se pouze evidují
v elektronické databázi.
3. Členové ČSFu jsou povinni prostřednictvím registrovaného klubu ČSFu uhradit příslušnou hodnotu průkazu či členské známky, které jsou pro daný kalendářní rok schváleny VV a jejich hodnoty jsou uvedeny
na internetových stránkách ČSFu.
4. Průkaz je platný, pouze pokud byla v daném kalendářním roce uhrazena příslušná hodnota členské známky.
5. Průkazy a členské známky je možné uhradit v hotovosti na sekretariátu ČSFu nebo bankovním převodem.
6. Variabilní symbol platby a číslo bankovního účtu jsou uvedené na zálohové faktuře, vystavené v administraci klubu ČSFu dostupné na internetových stránkách ČSFu.
Článek 3
Poplatek za předloženou stížnost
1. Poplatek za podanou stížnost k projednání pro Disciplinární komisi, Revizní komisi nebo VV je stanoven
na 3.000,-Kč. Poplatek musí být složen zároveň s podáním stížnosti.
2. V případě, že bude stížnost uznána jako oprávněná, bude předkladateli částka v plné výši vrácena do 14
dnů ode dne projednání příslušnou komisí nebo VV.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
1. Výklad této směrnice provádí Výkonný výbor ČSFu.
2. Směrnice byla schválena Výkonným výborem ČSFu dne 24. 1. 2013 usnesením č. U52 a nabývá platnosti
dnem 25. 1. 2013.
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Jiří Mulač, předseda ČSFu

