FINANČNÍ ŘÁD
závazný pro všechny členy klubu KRaAOP, není-li v textu
uvedeno jinak (změny schválené na členské schůzi v Praze dne
7.3.2015). (změny schválené na členské schůzi ve Stříteži dne
28.4.2018)

Finanční transakce klubu
Veškeré transakce, tj. příjmy a výdaje klubu jsou prováděny
1. hotovostním způsobem prostřednictví pokladny nebo
2. bezhotovostním způsobem prostřednictvím účtu č. 251 881 412 / 0300 vedeného u ČSOB
pro platební styk se zahraničím: IBAN: CZ61 0300 0000 0002 5188 1412, BIC: CEKOCZPP.
ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Návrh na změnu banky – odůvodnění: stávající banka je pro klub drahá na poplatcích (5kč za každou příchozí
i odchozí platbu, 45kč za kartu = měsíčně cca 150-200Kč, tj. za rok 3-4 členské poplatky jdou jen na správu
účtu – na trhu je dostatek bank, které vedou účty zdarma)

I. Klubové poplatky:
druh poplatku

výše
poplatku

splatnost a způsob úhrady, poznámky

1. Členství a zápisné 1
1

2

Zápisné
(jednorázově při vstupu nového člena do
klubu)
Členský příspěvek řádného člena
(na 1 kalendářní rok)

300 Kč

600 Kč
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 při vstupu do klubu, úhrada včetně
členského příspěvku
 hotově / na účet
 nový člen:
o při vstupu do klubu,
o úhradu je nutno provést spolu se
zápisným dle bodu II.1.1,
o pokud členství vzniká v listopadu
a prosinci, uhrazený poplatek
platí i pro následující kalendářní
rok
 stálý člen:
o nejpozději do konce února
aktuálního roku (po tomto
termínu je nutno uhradit do 30-ti
dnů příspěvek jako nový člen, tj.
včetně zápisného, jinak bude po
tomto termínu jeho členství
ukončeno
o požitky vyplývající z členství je
možno čerpat až po úhradě
příspěvku / všech aktuálních
závazků vůči klubu
 hotově / na účet

3

Členský příspěvek rodinného příslušníka
člena klubu
(na 1 kalendářní rok)

400 Kč

 nový člen:
o při vstupu do klubu,
o úhradu je nutno provést spolu se
zápisným dle bodu II.1.1
 stálý člen:
o nejpozději do konce února
aktuálního roku (po tomto
termínu je nutno uhradit do 30-ti
dnů příspěvek jako nový člen, tj.
včetně zápisného, jinak bude po
tomto termínu jeho členství
ukončeno
 nutno uvést v přihlášce jméno
stávajícího člena klubu
 hotově / na účet
návrh na doplnění:
 požitky vyplývající z členství je
možno čerpat až po úhradě všech
aktuálních závazků vůči klubu
 v případě ukončení členství
stávajícího člena klubu v průběhu
kalendářního roku, je rodinný
příslušník povinen do 30 dnů
doplatit plnou cenu členského
příspěvku, jinak bude po tomto
termínu jeho členství ukončeno

4

0 Kč2

Členský příspěvek člena výboru nebo
kontrolní / revizní komise

pokud dojde k rezignaci nebo odvolání
členskou schůzí, je splatnost úhrady
členství nejpozději 30 dnů po doručení
oznámení o odstoupení z funkce na
adresu sídla klubu nebo do 30 dnů od
členské schůze, na které byl člen
výboru/revizní komise odvolán

2. Klubové setkání se soutěžemi3 / Klubová setkání
1
2
3
4
5
6

1

člen - poplatek za jednoho psa
člen - poplatek za každého dalšího psa
(i štěně)
člen - poplatek za štěně do 6ti měsíců, je-li
jediným psem
nečlen - poplatek za jednoho psa
nečlen - poplatek za každého dalšího psa (i
štěně)
nečlen - poplatek za štěně do 6ti měs., je-li
jediným psem
3. Nepovinný svod mladých
předvedení mladého jedince

150 Kč
50 Kč4

 na místě, před započetím akce
 hotově

100 Kč

Návrh zrušit celý bod 2. a zařadit
poplatky za klubová setkání pod bod
7.Ostatní - viz. návrh pro bod 7, odst.4

200 Kč
50 Kč4
100 Kč

100 Kč5
návrh na
zvýšení
poplatku
na 300Kč
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1

2
3

4

5
6
7

4. Chovatelská dokumentace (podmínkou vydání dokumentace je úhrada členství v klubu na
aktuální rok, nebo úhrada závazku vyplývajícího ze Smlouvy o poskytnutí chovatelského servisu
nečlenem klubu)
Bonitační poplatek, poplatek za uchovnění
500 Kč5
 hotově/na účet
 splatnost k datu uzávěrky přijímání
přihlášek na bonitaci
Krycí list
0 Kč
Expresní krycí list (vystavení do 3 dnů od
300 Kč2
 hotově/na účet
připsání platby na účet klubu, nebo úhrady
 podmínkou vydání je předložení
v hotovosti do pokladny klubu)
potvrzení o úhradě poradci chovu
Duplikát již jednou vydaného klubového
200 Kč6
 hotově/na účet
dokumentu
 podmínkou vydání je předložení
potvrzení o úhradě
Přihláška k zápisu štěňat
0 Kč
Žádanka o přidělení zápisných (tetovacích)
0 Kč
čísel / Žádanka o přidělení zápisních čísel
Doporučení k vyřízení PP
0 Kč
5. Sankční poplatky

1

2

3

Krytí bez platného krycího listu - krytí
 hotově/na účet
jedinců splňujících podmínky
1 000 Kč7
 dle pokynu HPCH / PCH
chovatelského řádu klubu (jednorázová
fixní sankce).
návrh na
Výjimkou je, bylo-li o KL prokazatelně a
zvýšení
včas zažádáno (nutno doložit), a přesto
poplatku
nebyl KL vystaven.
na 5 000 Kč
- v takovém případě vyhotoví majitel feny
spolu s majitelem psa "Zápis o krytí", který
obsahuje stejné náležitosti jako KL - v
tomto případě se sankce neplatí.
Krytí jedinců nesplňujících podmínky
3 000 Kč8
 hotově/na účet
chovatelského řádu klubu (jednorázová
 dle pokynu HPCH
fixní sankce)
návrh tento bod úplně zrušit – v případě takového krytí nebudou v souladu s Chovatelským řádem
vydány PP pro potomky
Krytí jednoho nebo obou neuchovněných
2 000 Kč
 hotově/na účet
jedinců(jednorázová fixní sankce + sankce
+ 1 500 Kč  dle pokynu HPCH / PCH
za každé, do PK ČMKU zapsané štěně)
za každé,
 PP se vydají jen při uchovnění
do PK
rodiče (rodičů) při nejbližší
ČMKU
příležitosti
zapsané
štěně
návrh na
nové znění
poplatku:
5 000 Kč
+ 1 500 Kč
za každé,
do PK
ČMKU
zapsané
štěně

-3-

4

Vyhodnocení DKK u klubem neschváleného
oficiálního vyhodnotitele
návrh na nové znění dle výsledku
schválení změny v CHŘ:
Vyhodnocení DKK a DLK u klubem
neschváleného oficiálního vyhodnotitele

6 000 Kč8

 hotově/na účet
 před udělením chovnosti,
 potvrzení o úhradě předložit poradci
chovu
 podmínkou uznání hodnocení DKK a
DLK je doložení oprávněnosti
posuzovatele provádět oficiální
vyhodnocení

6. Bonusy (slevy)
1

Stávající člen dostane za každého nového
zaplativšího člena slevu (bonus) ve výši
100,- Kč z členského příspěvku stávající,
případně na následující rok. Tj. pokud získá
např. 6 nových členů, tak v následujícím
roce nemusí platit žádný členský příspěvek.
Za tímto účelem přibyla na přihlášce do
klubu kolonka „od koho jsme se dozvěděl/a
o členství v klubu“, která slouží pro
evidenci bonusů. Žádné dodatečné
uplatňování bonusů není možné, tj.
prokazatelně evidované budou pouze takto
řádně vyplněné přihlášky.
Maximální výše bonusu je rovna výši
členského příspěvku na daný rok, tj. nelze
tvořit „záporný členský příspěvek“. Stav
aktuálního bonusu je možno ověřit u
předsedy klubu

-100 Kč

 bonus je možno čerpat pouze ve
stávajícím, případně
v bezprostředně následujícím roce,
žádné další „převody“ bonusů
nejsou možné

5 000 Kč10

 hotově/na účet
 poplatek je nevratný
 pes bude připuštěn k přeregistraci
až po úhradě poplatku

7. Ostatní
1

Poplatek za připuštění psa k přeregistraci
pro člena klubu, pro nečlena na základě
Smlouvy o chovatelském servisu
návrh na nové znění dle výsledku
schválení změny v CHŘ (čl.XIV): Poplatek
za připuštění jedince k zapsání do
pomocného registru ČMKU pro člena
klubu, pro nečlena na základě Smlouvy o
chovatelském servisu

2

Smlouva o poskytnutí chovatelského
servisu s nečlenem

3

Výstavní poplatky

návrh na nové znění v případě
schválení změn CHŘ v čl.XIV.:
 hotově/na účet
 dle pokynu PCH
1 500 Kč11

 hotově/na účet
 smlouva nabývá platnosti až po
úhradě poplatku
 hotově/na účet
 informace o výši a splatnosti budou uvedeny
v aktuálně vydaných propozicích k akci
 poplatky pro nečleny klubu musí být o 50% dražší
než pro členy
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4

Účastnické poplatky v celostátních
soutěžích
/ Poplatky za klubová setkání

 hotově/na účet
 informace o výši a splatnosti budou uvedeny
v aktuálně vydaných propozicích nebo pozvánce na
akci
 poplatky pro nečleny klubu musí být o 50% dražší
než pro členy

5

Vstupné a parkovné u akcí pořádaných
klubem

 hotově
 informace o výši budou uvedeny v aktuálně
vydaných propozicích nebo pozvánce na akci

6

Poplatky hrazené ve prospěch ČMKU např. poplatky za vydání průkazů původu,
registrace mezinárodně chráněného názvu
chovatelské stanice apod.

webové stránky ČMKU

1

schváleno na Výroční členské schůzi v Praze, dne 25.2.2006
schváleno na Výroční členské schůzi v Jevanech, dne 23.2.2008
3
schváleno na Výborové schůzi v Praze, dne 30.4. 2011
4
schváleno na Výborové schůzi v Brně, dne 3.3. 2012
5
schváleno na Mimořádné členské schůzi v Žižicích, dne 13.9. 2008,
6
nedohledáno, na členské schůzi v Praze dne 1.3.2014 schváleno zvýšení ze 100 Kč na 200 Kč
7
schváleno na Členské schůzi v Jihlavě, dne 2.7. 2011
8
schváleno na Výroční členské schůzi v Jevanech, dne 23.2.2008
9
schváleno na Výborové schůzi v Praze, dne 25.11.2006
10
schváleno na mimořádné členské schůzi ve Zbraslavi u Brna dne 6.9.2014
11
schváleno na Výroční členské schůzi v Brně, dne 9.3.2013
doplnit odsouhlasené změny
2

II. Úhrady poplatků na účet klubu
V případě úhrady klubových poplatků bezhotovostním způsobem, prostřednictvím bankovního
účtu č. 251 881 412/0300, vedeného u ČSOB, pro správnou identifikaci platby je doporučeno uvádět:
1. Variabilní symbol platby ve formátu XXXYY, kde vyjadřuje
XXX = členské číslo (v případě úhrady nečlenem klubu se neuvádí)
YY = typ platby, tj:
01 členský příspěvek (pro nové členy zápisné + členský příspěvek)
02 poplatek za inzerci
03 poplatek za uchovnění
04 poplatek za duplikát klubového dokumentu
05 startovné na výstavu
06 poplatek za Smlouvu s nečlenem klubu o poskytnutí chovatelského servisu
07 sankční poplatky
08 ostatní
2. Text - stručný popis transakce, např. jméno psa, účel úhrady
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III. Finanční evidence a hospodaření klubu
1. Klub vede jednoduché účetnictví.
2. Finanční evidenci klubu vede pokladník, ve spolupráci s ostatními členy výboru.
3. Manipulace s hotovostí:
1. Klub disponuje pokladnou pro Moravu a pokladnou pro Čechy.
2. Každý člen výboru manipulující s hotovostí, chronologicky vede vlastní číselnou řadu příjmových i
výdajových dokladů, obsahující iniciály svého jména, pořadové číslo dokladu a rok vydání dokladu.
3. Veškeré výdaje musí být schváleny předsedou klubu a vyplaceny zásadně s jeho souhlasem.
4. Bankovní kartu k výběru hotovosti z účtu má k dispozici předseda.
4. Bezhotovostní úhrady:
1. Přístup k bezhotovostním úhradám z účtu má předseda klubu a pokladník
5. Proplácení náhrad:
Proplácení náhrad - je umožněno pouze v nezbytné míře a výši, s ohledem na zásadu efektivnosti a
hospodárnosti, možnosti a plán klubového rozpočtu

1

druh náhrady
cestovné
 organizací akce výborem pověření
členové mají nárok na úhradu
cestovného v souvislosti s organizací
klubem pořádaných:
o klubových výstav
o speciálních výstav
o předvedení za účelem uchovnění
o klubových setkání
Návrh na nové znění:
 organizací akce výborem pověření
členové klubu mají nárok na úhradu
cestovného v souvislosti s organizací
všech klubem pořádaných akcí
(kromě členské chůze)

2

ubytování
 organizací akce výborem pověření
členové mají nárok na úhradu
ubytování v souvislosti s organizací
klubem pořádaných:
o klubových výstav
o speciálních výstav
o předvedení za účelem uchovnění
o klubových setkání
Návrh na nové znění:
 organizací akce výborem pověření
členové klubu mají nárok na úhradu
ubytování v souvislosti s organizací
všech klubem pořádaných akcí
(kromě členské schůze)

výše náhrady
a) 3 Kč / km
návrh na
nové znění:
dle platné
„Směrnice
ČMKU pro
delegování
rozhodčích pro
posuzování
exteriéru psů
na výstavy“
b) skutečně
vynaložené
náklady
v obvyklém
hromadném
dopravním
prostředku
skutečně
vynaložené
náklady na
přiměřené
ubytování

-6-

poznámka
 hotově/na účet
 v případě použití osobního vozidla

 hotově/na účet
 podmínkou proplacení náhrady je
doložení jízdenky

 hotově/na účet
 podmínkou proplacení náhrady je
že se jedná o klubem pořádané
akce:
o dvou a vícedenní
o dvě a více akcí jednodenních,
ale bezprostředně na sebe
navazujících

6. Kontrola hospodaření:
1. Oprávněnost a účelnost vynaložených finančních prostředků je hodnocena minimálně jedním
zástupcem kontrolní komise klubu, pověřeným předsedou kontrolní komise.
2. Provedení kontroly je na dokladech stvrzeno podpisem osoby, která kontrolu provedla.
7. Zpráva o hospodaření klubu
1. O hospodaření klubu jsou členové informováni prostřednictvím Zprávy, která se přednáší v rámci
první členské schůze po ukončení kalendářního roku.
2. Zpráva se vyhotovuje minimálně v rozsahu uvedení
o hospodářského výsledku,
o celkových příjmů a celkových výdajů
o přehledu majetku a závazků klubu
o informací o vyúčtování klubem pořádaných akcí
o plánovaného rozpočtu na následující rok

Poznámky a vysvětlivky k návrhu změn Finančního řádu KRaAOP:
-

text, který navržen pro úpravu
nově navrhované znění textu
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