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PREAMBULE  

Tento platební řád navazuje na stanovy KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. (dále jen „KABT“) a 
další vnitřní předpisy KABT a upravuje výši členských příspěvků a jiných poplatků placených KABT, 
termíny jejich splatnosti a způsoby jejich úhrad.  

1. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 

1.1.1. Členské příspěvky se platí vždy za kalendářní rok a jejich výše závisí na druhu členství v KABT 
a také na tom, zda se jedná o stávajícího člena nebo zájemce o členství (včetně těch, co jim 
členství zaniklo pro nezaplacení členského příspěvku).  

 Výše členského příspěvku pro stávající členy 

1.2.1. Výše členského příspěvku pro stávající členy činí:  

a) 500 ,- Kč pro řádného člena 

b) 100,- Kč pro člena juniora 

c) 0,- Kč pro člena výboru a dozorčí rady  

d) 0,- Kč pro čestného člena. 

1.2.2. Dosáhne-li juniorský člen v průběhu daného kalendářního roku zletilosti a změní se tím jeho 
členství automaticky na řádné či nováčkovské (dle splnění/nesplnění podmínky délky 
členství), rozdíl ve výši členského příspěvku v daném roce nedoplácí.  

 Splatnost pro stávající členy KABT 

1.3.1. Stávající člen hradí členský příspěvek na další kalendářní rok vždy v období od 1. prosince  do 
31. ledna kalendářního roku, na který členský příspěvek hradí.  

1.3.2. V případě, že hodlá stávající člen vykonávat svá práva plynoucí z členství v KABT (např. žádat 
o krycí list, uchovnit jedince, vyřídit přihlášku k zápisu vrhu apod.) v lednu kalendářního roku, 
na který dosud nemá zaplacený členský příspěvek, musí nejprve členský příspěvek zaplatit a 
doložit ho k žádosti o vyřízení požadované záležitosti (např. k žádosti o vydání krycího listu). 
KABT si vyhrazuje neposkytnout v lednu chovatelský servis členovi KABT, který nemá 
zaplacený členský příspěvek na daný rok.  

1.3.3. Nesplní-li stávající člen KABT svou povinnost uhradit členský příspěvek ani do 31.  ledna roku, 
za který má členský příspěvek uhradit, je k 1. únoru roku, za který není členský příspěvek 
uhrazen, vyřazen z evidence členů KABT a jeho členství zaniká k 1. únoru pro nezaplacení 
členského příspěvku. V případě, že tento bývalý člen zašle novou přihlášku do KABT, řídí se 
výše členského poplatku článkem 1.4. tohoto řádu. 

 Výše členského poplatku a jeho splatnost pro zájemce o členství  

1.4.1. Výše členského příspěvku pro zájemce o členství činí dle druhu členství:  
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e) 800 ,- Kč pro řádného člena 

f) 800,- Kč pro člena nováčka 

g) 100,- Kč pro člena juniora 

1.4.2. Splatnost členského poplatku pro zájemce o členství je v den podání přihlášky.  

2. VÝSTAVNÍ POPLATEK 

2.1.1. Výše výstavních poplatků u výstav pořádaných KABT je pro členy KABT vždy nižší než pro 
nečleny.  

2.1.2. Výše výstavních poplatků je uvedena v propozicích výstavy pořádané KABT. 

2.1.3. V případě, že jedinec přihlašovaný na výstavu pořádanou KABT je ve spoluvlastnictví člena 
(členů) KABT a nečlena (nečlenů), nárok na nižší výši výstavního poplatku pro členy vznikne 
pouze za předpokladu, že je jedinec přihlášen na výstavu spolumajitelem, který je členem 
KABT; v opačném případě platí cena pro nečleny.  

2.1.4. Splatnost výstavních poplatků je uvedena v propozicích výstavy pořádané KABT.  

2.1.5. Výstavní poplatek je splatný v okamžiku odeslání online přihlášky (Dogoffice) a potvrzení o 
jeho zaplacení musí být k přihlášce přiloženo. 

3. POPLATEK ZA SVOD 

3.1.1. Poplatek za svod činí:  

a) 200,- Kč pro členy KABT v případě včasného přihlášení online přihláškou na svod 
nejpozději 5 dnů před termínem svodu, 

b) 1000,- Kč pro členy KABT v případě pozdějšího přihlášení online přihláškou do 5 dnů před 
termínem svodu nebo v případě přihlášení na místě v den konání svodu.  

3.1.2. Uchovnění jedince ve vlastnictví člena KABT a ve spoluvlastnictví členů KABT nepodléhá 
poplatkové povinnosti.  

3.1.3. Poplatek za svod u online přihlášek je splatný v okamžiku odeslání přihlášky. K přihlášce na 
svod musí být přiložen doklad o jeho zaplacení. 

4. POPLATEK ZA VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU 

4.1.1. Poplatek za vystavení standardního krycího listu činí 300,-  - 500,-Kč (dle schválení ČLSCH)  

4.1.2. Poplatek za vystavení krycího listu je splatný v okamžiku odeslání online žádosti o vystavení 
krycího listu a potvrzení o jeho platbě musí být k žádosti přiloženo.  
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5. POPLATEK ZA INZERCI  

5.1.1. Poplatek za inzerát v ročence vydávané KABT či jiném dokumentu vydávaném KABT činí pro 
členy KABT: 

a) 500,- Kč za vnitřní barevnou stranu A5  

b) 700,- Kč za barevnou zadní stranu obálky A5 

5.1.2. Poplatek za inzerát v ročence vydávané KABT či jiném dokumentu vydávaném KABT činí pro 
nečleny dvojnásobek částek uvedených v předchozím článku. 

5.1.3. Splatnost poplatku za inzerát je 14 dní před konáním výstavy. 

5.1.4. Poplatek za reklamu ve výstavním katalogu činí 1500,- Kč. 

6. POKUTA ULOŽENÁ DLE ŘÁDŮ KABT  

6.1.1. Pokutu uloženou dle některého z řádů KABT je osoba povinna zaplatit ve stanovené výši a ve 
lhůtě stanovené v rozhodnutí o uložení pokuty.  

7. POPLATKY ZA POSKYTNUTÍ CHOVATELSKÉHO SERVISU 

NEČLENŮM KABT 

7.1.1. Poplatky za poskytnutí chovatelského servisu nečlenům KABT, kteří s KABT uzavřeli smlouvu 
o poskytnutí chovatelského servisu, jsou:  

služba cena Variabilní symbol 

Uzavření smlouvy 500,- 550 

Vystavení krycího listu 500,- 110 

Uvedení v seznamu krycích psů 500,- 660 

7.1.2. Potvrzení chovnosti v PP psa nebo feny, vystavení PP, exportní PP, přiznání šampionátů a 
další zápisy do PP provádí plemenná kniha, resp. ČMKU a účtuje podle svých ceníků. 

7.1.3. Podrobnosti jsou uvedené ve smlouvě o poskytnutí chovatelského servisu nečlenovi. 

8. OSTATNÍ POPLATKY 

8.1.1. Výbor může rozhodnout podle potřeb KABT o stanovení jiných poplatků. O takových 
poplatcích a termínech jejich splatnosti, popř. o jejich změnách informuje výbor KABT na 
internetových stránkách KABT, čímž tyto poplatky popř. jejich změny vstoupí v platnost, 
přičemž v nejbližším možném termínu členská schůze projedná nově zavedené poplatky, 
jejichž zavedení buď potvrdí, nebo rozhodne o jejich zrušení. V případě zrušení se již 
zaplacené poplatky nevrací.   
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9. ZPŮSOB PLACENÍ 

9.1.1. Veškeré platby poplatků (s výjimkou poplatku za svod u přihlášek učiněných v místě konání 
svodu) a členských příspěvků se provádí:  

a) přednostně bankovním převodem na běžný účet KABT č.ú. 157469587/0600 

b) poštovní poukázkou na adresu majitele účtu Klub Anglického Bull Terriera, Lešanská 
1176/2a, Chodov, 141 00 Praha 4 

9.1.2. Poplatek za svod u přihlášek učiněných na místě konání svodu se hradí v hotovosti na místě a 
v den konání svodu oproti potvrzení o úhradě. 

9.1.3. Veškeré platby poplatků hrazené bankovním převodem nebo poštovní poukázkou musí 
obsahovat variabilní symbol dle typu poplatku, který je hrazen: 

a) 111 u poplatku za vystavení krycího listu 

b) 115 u poplatku za vystavení expresního krycího listu 

c) 444 u výstavního poplatku 

d) 333 u poplatku za inzerci 

e) 555 u členského příspěvku 

f) 666 u pokuty uložené v kárném řízení 

9.1.4. Veškeré platby učiněné bankovním převodem nebo poštovní poukázkou musí obsahovat ve 
zprávě pro příjemce důvod platby. 

9.1.5. Poplatky nesmí plátce hradit za více osob jednou platbou naráz (např. členské příspěvky za 
rodinné příslušníky). Také nelze jednou platbou uhradit naráz více druhů poplatků (např. 
výstavní poplatek + členský příspěvek). Platba poplatku musí být učiněna vždy tak, aby ji bylo 
možné jednoznačně identifikovat co do typu placeného poplatku a co do osoby. Do doby 
jednoznačné identifikace platby platí, že úhrada nebyla učiněna.  

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1.1. Tento platební řád je závazný pro všechny členy KABT a pro každého, komu KABT poskytuje 
placenou službu.  

10.1.2. Písemnosti doručované podle tohoto platebního řádu se považují za doručené dnem 
doručení adresátovi na adresu, kterou uvedl v přihlášce do KABT (nebo nečlen ve smlouvě 
s KABT), případně desátým dnem ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí, i když si 
adresát písemnost nevyzvedl.  

10.1.3. Tento platební řád byl schválen členskou schůzí dne NUTNO DOPLNIT v NUTNO DOPLNIT.  

10.1.4. Tento platební řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2022.  


