ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2021
NAŘÍZENÍ PARLAMENTU 1/2021
Toto Nařízení vydal Parlament ČAAF dne 16. února 2020 a následně jej Parlament ČAAF upravil dne
28. října 2020. Upravuje zejména proces spojený se vznikem členství a členské příspěvky členů, ale i
další poplatky spojené s členstvím v ČAAF.
Účinnost Nařízení je od 1. ledna 2021.

1.

REGISTRACE

1.A.

KLUBY

1.A.1.
PŘIHLÁŠKA
O členství v ČAAF se žádá vyplněním přihlášky, která je k dispozici na webu ČAAF. Registrační proces
je popsán ve Stanovách.
Přihlášku lze akceptovat až po úhradě registračního poplatku a v případě úplného a správného vyplnění
přihlášky. Neúplné přihlášky budou zamítnuty. Zamítnuty budou i přihlášky, u kterých nedojde do 14
dnů od podání k úhradě registračního poplatku. Přihlášku lze po splnění náležitostí podat znovu.
1.A.2.
NÁZEV
Klub si může zvolit, zdali chce být v rámci ČAAF veden pod stejným názvem jako je název spolku, nebo
pod tradičním fotbalovým názvem1 odlišným od názvu spolku. O vhodnosti názvu klubu rozhoduje
Předsednictvo, které má právo název klubu odmítnout.
1.A.3.
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Registrační poplatek klubu (RPK) je spojen se vznikem klubového členství nebo převodem klubu na jiný
spolek. Při platbě RPK je třeba do popisu platby uvést „RPK-Klub“.
Výše RPK je 2000 Kč. Při vzniku členství klubu se může zaregistrovat až deset nových členů klubu, aniž
by museli hradit své registrační poplatky. Kvóta se vztahuje pouze na registrace nových členů ČAAF.
Potvrzení o platbě se nevystavuje, dokladem o zaplacení je výpis z bankovního účtu plátce, titulem
k platbě je toto Nařízení.
1.A.4.
ZMĚNA ÚDAJŮ O KLUBU
Všechny změny údajů o klubu se oznamují formulářem, který je k dispozici na webu ČAAF. Změny
oznamuje přímo spolek prostřednictvím svého statutárního zástupce.
S oznámením první změny2 v kalendářním roce není spojen žádný poplatek. S oznámením každé další
změny je spojena úhrada RPK.
1.B.

JEDNOTLIVCI

1.B.1.
PŘIHLÁŠKA
O členství v ČAAF lze požádat dvěma způsoby.3 Prostřednictvím online přihlášky v registračním
systému (RS) na webu ČAAF, nebo podáním papírové přihlášky. Papírovou přihláškou lze žádat pouze
o mimoklubové členství.
Přihlášku lze akceptovat až po úhradě registračního poplatku a v případě úplného a správného vyplnění
přihlášky. Neúplné přihlášky budou zamítnuty. Zamítnuty budou i přihlášky, u kterých nedojde do 14
dnů od podání k úhradě registračního poplatku. Přihlášku lze po splnění náležitostí podat znovu.

1

Takový název musí být složeninou působiště a „přezdívky“ klubu. Působištěm se rozumí město nebo region, kde klub působí.
Přezdívkou pak obvyklé fotbalové pojmenování v angličtině nebo v češtině, které je v rámci ČAAF jedinečné (tzn. dva
kluby nemohou mít stejnou přezdívku)
2
Více změn provedených současně, v rámci jediného procesu, se považuje za jednu změnu
3
Postup pro podání přihlášky je vysvětlen ve FAQ části webu ČAAF
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1.B.2.
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Registrační poplatek jednotlivce (RPJ) je spojen s žádostí o vznik individuálního členství (registrací) a
žádostí o přestup.4 Při platbě jediného RPJ je vhodné5 uvést rodné číslo jako variabilní symbol a do
popisu platby uvést „RPJ-Jméno Příjmení“.6
Výše RPJ se různí a platí následující:
 První registrace osoby ročníku narození 2006 nebo mladší: Zdarma
 Opakovaná registrace osoby ročníku narození 2006 nebo mladší: 200 Kč
 Registrace osoby ročníku 2005 narození nebo starší: 200 Kč
 Domácí přestup v nesoutěžním/soutěžním období: 200/1000 Kč
o V případě importa se RPJ navyšuje o 5000 Kč na 5200/6000 Kč
 Příchozí mezinárodní přestup v nesoutěžním/soutěžním7 období: 200/1000 Kč
o V případě importa se RPJ navyšuje o 5000 Kč na 5200/6000 Kč
o Současný domácí i mezinárodní přestup se posuzuje jako dvě oddělené žádosti8
 Odchozí mezinárodní přestup: Je dáno normou IFAF
Potvrzení o platbě se nevystavuje, dokladem o zaplacení je výpis z bankovního účtu plátce, titulem
k platbě je toto Nařízení.

2.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky (ČP) mají dvě úrovně – základní a tacklový. Úhrada základního členského příspěvku
je naplněním členské povinnosti ve smyslu Stanov a platí pro něj veškerá ustanovení o ČP, avšak v
určitých případech mohou jiné normy nařizovat úhradu tacklového členského příspěvku.
ČP na rok 2021 lze platit počínaje 1. lednem 2021. Datum nejzazší úhrady je 15. prosince 2021.
Potvrzení o platbě se nevystavuje, dokladem o zaplacení je výpis z bankovního účtu plátce, titulem
k platbě je toto Nařízení.
2.A.
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK KLUBU
Úhrada členského příspěvku klubu (ČPK) je vždy na klubu. Při platbě ČPK je třeba do popisu platby
uvést „ČPK-Klub“.
2.A.1.
ZÁKLADNÍ
Výše základního členského příspěvku klubu (ČPKz) je 2000 Kč.
2.A.2.
TACKLOVÝ
Výše tacklového členského příspěvku klubu (ČPKt) je 10000 Kč.
Klub, který uhradil ČPKt, získá předplatné aplikace Hudl platné od 1.3.2021 do 28.2.2022.
2.B.
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JEDNOTLIVCE
Úhrada členského příspěvku jednotlivce (ČPJ) je vždy na jednotlivci. Při platbě jediného ČPJ je vhodné9
uvést rodné číslo jako variabilní symbol a do popisu platby uvést „ČPJ-Jméno Příjmení“.
Nařízení stanovuje pouze minimální výši ČPJ, nikoliv jeho maximální výši, a člen si může výši ČPJ zvolit
dobrovolně i nad rámec minimální výše.10
2.B.1.
ZÁKLADNÍ
Výše základního členského příspěvku jednotlivce (ČPJz) je 100 Kč.

4

Pro hostování a změnu mimoklubového členství na členství v klubu platí stejné podmínky jako pro přestup
Uvedení rodného čísla není nezbytnou podmínkou, významně však usnadňuje identifikaci platby, zejména u běžných jmen
6
Platbu RPJ a ČPJ lze spojit do jediné platby, do popisu platby je pak vhodné uvést „RPJ+ČPJ-Jméno Příjmení“
7
Rozhodující pro určení, zdali mezinárodní přestup proběhl v nesoutěžním nebo soutěžním období, jsou okamžiky připsání
registračního poplatku a podání žádosti o mezinárodní přestup. Pokud něco z toho nastalo v soutěžním období, jde o
přestup spadající do soutěžního období
8
Jde o případ, kdy o mezinárodní přestup žádá osoba, která již členem ČAAF je, avšak v jiném klubu, než do kterého zamýšlí
přestoupit. Protože nelze být současně členem v různých klubech, musí být žádost o mezinárodní přestup doprovedena
i žádostí o domácí přestup. RPJ je nutné uhradit s každou z těchto žádostí (tzn. dvakrát), k navýšení spojenému
s přestupem import však dojde jen jednou (je navýšen RPJ spojený s domácím přestupem)
9
Uvedení RČ není nezbytnou podmínkou, významně však usnadňuje identifikaci platby, zejména u běžných jmen
10
V případě platby, která je označená jako ČPJ nebo ze které nepřímo plyne, že má jít o ČPJ, ale je s ohledem na ostatní platby
ČPJ v neobvyklé výši, se má za to, že člen dobrovolně navýšil svůj ČPJ na výši připsané platby
5
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2.B.2.
TACKLOVÝ
Tacklový členský příspěvek jednotlivce (ČPJt) je spojen s právem nastupovat k zápasům tacklových
soutěží v roli hráče. Nutná minimální výše ČPJt je uvedená v propozicích dané soutěže.
Propozice soutěže nemohou, nejde-li o importa, stanovit nutný ČPJt vyšší než 1000 Kč v případě
tacklové soutěže mužů, resp. vyšší než 500 Kč v případě ostatních tacklových soutěží.
2.B.3.
VRÁCENÍ A ZMĚNA
Plátce smí do 14 dnů od úhrady ČPJ požádat o navrácení platby11, a to bez udání důvodu. Podmínkou
navrácení je, že se dotyčný člen nezapojil do konkrétní aktivity v rámci ČAAF, která vyžaduje zaplacený
ČPJ. Po uplynutí 14 dnů již o navrácení platby žádat nelze.
Zaplacený ČPJ lze postupně navyšovat. V případě více plateb s charakterem ČPJ bude členovi jako
ČPJ evidovaný součet jednotlivých plateb.

3.

DISCIPLINÁRNÍ TRESTY (POKUTY)

K pokutám klubů ani jednotlivců se nevydává zvláštní výzva, povinnost uhradit pokuty plyne ze
Soutěžního řádu nebo jiné normy a dokladem k platbě je rozhodnutí, které je k dispozici online.
K pokutám týmů (pokuty, které se strhávají ze soutěžní kauce) se nevydává zvláštní výzva, povinnost
uhradit pokuty plyne ze Soutěžního řádu a dokladem k platbě je rozhodnutí, které je k dispozici online.
K týmovým pokutám a poplatkům se však vydává kumulativní potvrzení, kterým se zúčtovává soutěžní
kauce.
Totéž platí pro poplatek spojený s vydáním rozhodnutí, a to pro všechny typy trestů.

4.

POPLATKY ZA ZRYCHLENÁ VYŘÍZENÍ

Všechny typy klubových požadavků se vyřizují v následujících lhůtách:
 Žádosti o změnu v termínové listině: Neprodleně
 Jiné požadavky nastalé v sobotu, neděli nebo pondělí: Do nejbližšího pátku do 12:00
 Jiné požadavky nastalé v jiné dny: Do sedmi (kalendářních) dnů
Požadavky se rozumí zpracování plateb poplatků a příspěvků, požadavků v RS na členství a se
členstvím spojených, ale i další administrativní úkony. Pro vznik požadavku a pro počátek plynutí lhůty
musí být splněny všechny nutné podmínky.12
U všech klubových požadavků může klub (konkrétně klubový zástupce) požádat o zrychlené vyřízení.
O zrychlené vyřízení se žádá výhradně emailem na adresu speed@caaf.cz, kde klub jasně a stručně
uvede, co má být zrychleně vyřízeno.
Více požadavků (například přiřazení platby RPJ, přiřazení platby ČPJ a schválení hráčského
prohlášení) týkajících se stejné osoby, které byly zaslané současně a které lze i současně vyřídit, se
považují za jednu žádost.
Zasláním žádosti klub souhlasí s platbou poplatku za zrychlené vyřízení. Zpoplatněna je i marná žádost,
tedy taková, kterou nelze vyřídit z důvodu nesplnění všech podmínek nutných pro vyřízení.
Kumulativní poplatek za zrychlená vyřízení je v měsíčních intervalech odečítán ze soutěžní kauce týmu
klubu, jehož se vyřízení žádosti věcně týká. Není-li využití soutěžní kauce možné, je kumulativní měsíční
poplatek klubům fakturován.
4.A.
V ÚŘEDNÍ ČAS
Úřední čas je každý týden od pondělních 12:00 do pátečních 12:00, s pauzami vždy od 20:00 do 10:00,
celkem tedy 40 hodin týdně. Požadavky zaslané v pauze se považují za zaslané na konci pauzy.13
Žádosti zaslané v úředním čase jsou spojené s poplatkem 200 Kč za každou z nich. Výjimkou jsou
úspěšně vyřízené žádosti s požadavky spojenými s reaktivací vyloučeného hráče.
Žádosti musí být vyřízené do 24 hodin od podání (páteční žádosti do pátečních 24:00), nebo musí být
žadateli ve stejné lhůtě sděleno, že zrychleně vyřízeny nebudou.

11

Žádat lze případně i o změnu užití platby, nejčastěji tedy o převedení ČPJ ve prospěch jiné osoby
Jedná-li se například o žádost o členství, tak požadavek vzniká teprve až po splnění všech tří podmínek (bez ohledu na jejich
pořadí), kterými jsou připsání platby na účet ČAAF, podání žádosti o členství a souhlasné stanovisko klubu
13
Požadavek poslaný v úterý v 4:00 ráno se tedy považuje za zaslaný v úterý v 10:00, atp.
12
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4.B.
MIMO ÚŘEDNÍ ČAS
Žádosti zaslané mimo úřední čas14 jsou spojené s poplatkem 1000 Kč za každou z nich.
Žádosti musí být vyřízené do 12 hodin od podání, nebo musí být žadateli ve stejné lhůtě sděleno, že
zrychleně vyřízeny nebudou.

5.

POHLEDÁVKY ZA ČLENY

Pohledávkou se rozumí faktura15 a pokuta nebo poplatek nařízený v souladu se zněním norem ČAAF.
Dluhem se rozumí faktura po splatnosti16 nebo včas neuhrazená17 pokuta nebo poplatek.
Při přetrvávajícím dluhu může dojít k pozastavení členství, případně vyloučení z ČAAF, postup určují
Stanovy.
5.A.

SEZNAM POHLEDÁVEK A DLUHŮ

5.A.1.
POHLEDÁVKY
Neuhrazené pohledávky jsou po zhruba sedmi dnech18 zveřejněny v neveřejné části webu. Zveřejnění
pohledávky je čistě informativní, jde o duplicitní informování o pohledávce. Se zveřejněním není spojena
žádná povinnost ani sankce.
5.A.2.
DLUHY, POPLATEK ZA POZDNÍ PLATBU
Stane-li se pohledávka dluhem, navyšuje se dluh automaticky o poplatek za pozdní platbu ve výši 200
Kč. Poplatek za pozdní platbu se nevztahuje na úhradu ČP.19
Po úhradě poplatku za pozdní platbu se nevystavuje žádný doklad, titulem k platbě je toto Nařízení.
5.B.

DALŠÍ OPATŘENÍ VŮČI DLUŽNÍKŮM

5.B.1.
KLUBY
Klub s dluhem nemá možnost registrovat členy, provádět přestupy, žádat o změnu termínů a další
administrativní úkony. Rovněž nemá možnost objednávat další zboží, služby a podobně.
Kluby s dluhem nemají možnost žádat o zrychlené vyřízení mimo úřední čas, a to ani v případě, že
současně uhradí svůj předchozí dluh.
5.B.2.
TÝMY
Tým nemůže mít fakturu po splatnosti (příjemcem faktury je vždy klub). Neuhrazené pokuty a poplatky
tým za obvyklých okolností také mít nemůže, neboť jsou odečítané ze soutěžní kauce. V případě
nedostatečné soutěžní kauce se postupuje dle příslušného bodu Soutěžního řádu a má-li tým po
vypořádání kauce i nadále závazek vůči ČAAF, přechází tento závazek na klub.
Na průběh soutěže dluh přímý vliv nemá, platí však zmíněný bod o nedostatečné kauci a v krajním
případě může dojít k vyloučení ze soutěže.
5.B.3.
JEDNOTLIVCI
Jednotlivec s dluhem je deaktivován v RS. Důsledkem deaktivace20 profilu jednotlivce je zejména
nemožnost uvedení na zápasovou soupisku.
V případě rozhodčího nedochází nutně ihned k deaktivaci. Výplata odměn však bude provedena až po
úhradě dluhu.
5.C.
RUČENÍ KLUBŮ ZA SVÉ ČLENY
Odpovědnost za dluh jednotlivce přechází po jednom roce na klub, kterého je jednotlivec členem, resp.
byl členem v době spáchání přestupku

14

Tzn. od pátečních 12:00 do pondělních 12:00
Jde o faktury vystavené Českou asociací amerického fotbalu z.s., kde příjemcem faktury je člen, případně člen dal pokyn
k vystavení faktury na jiný subjekt
16
Standardní splatnost faktur je 30 dní
17
Pokuty a poplatky mají lhůtu k úhradě nařízenou normou, případně jsou součástí rozhodnutí, výzvy apod.
18
Systém se neaktualizuje automaticky, proto „zhruba sedm dní“
19
Pozdní úhrada ČPK vede dle Stanov k pozastavení členství klubu, peněžní sankce však s pozdní úhradou spojená není. ČPJ
nemá stanovenou lhůtu úhrady a nelze jej tedy uhradit pozdě
20
Reaktivace profilu bude provedena po úhradě dluhu a poplatku za pozdní platbu. Je doporučeno podat i žádost o reaktivaci
15
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Toto opatření se týká pouze pokut udělených za přestupky.21
5.D.
PROMLČENÍ DLUHU
Dluhy se promlčují po 10 letech od jejich vzniku.

6.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré platby popsané tímto Nařízením lze platit pouze na účet ČAAF a platí, že úhradou se rozumí
připsání platby na účet ČAAF, nikoliv pouze její odeslání. Datem úhrady je pak datum připsání platby
na účet ČAAF. Toto platí i pro ostatní platby nařízené jinými normami ČAAF.
Při platbě více ČP nebo RP současně, je třeba platbu dostatečně jasně identifikovat a poslat emailem
k tomu určený formulář, podle kterého bude platba rozklíčována.
Platby do výše 50 Kč22 nebo platby, které nebude možné ztotožnit s konkrétním důvodem a nelze ani
žádným způsobem23 identifikovat plátce, budou jiným příjmem ČAAF.
6.A.
PŘÍCHOZÍ PLATBY V EURECH
Všechny platby lze platit v eurech na eurový účet ČAAF. V takovém případě se v Nařízení uvedené
částky na eura přepočítávají kurzem 25 korun za euro.24
6.B.
PŘÍCHOZÍ PLATBY V CIZÍ MĚNĚ NEBO ZE ZAHRANIČÍ
Jiné platby než tuzemské platby v korunách na korunový účet (případně v eurech na eurový účet) musí
být zaplacené v takové výši, aby i po přepočtu na koruny a odečtení poplatku25 spojeného s platbou,
zůstala čistá platba v dostatečné výši. Případný přeplatek je jiným příjmem ČAAF.

21

Pokuty v rámci přestupkových řízení i pokuty uložené jako automatické tresty. Netýká se ale pokut plynoucích z řízení sporu
mezi členy. Platí pro pokuty uložené za přestupky spáchané počínaje 1. lednem 2019
22
Vyjma případů, kdy je platby částky nižší než 50 Kč vyžadována, případně jde o zjevný doplatek apod.
23
Týká se to případů, kdy platba nebyla provedena převodem z účtu a není ji tedy možné vrátit
24
Předsednictvo je v případě významného posílení koruny oprávněno změnit přepočítávací kurz
25
K 28.10.2020 jsou příchozí platby v eurech bez poplatku, s příchozími platbami v jiných měnách je spojen poplatek 100 Kč
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