ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2018
NAŘÍZENÍ PARLAMENTU 1/2018
Toto Nařízení vydal Parlament ČAAF dne 3. prosince 2017. Upravuje zejména členské příspěvky členů,
ale i další poplatky spojené se členstvím v ČAAF.

1. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Členské příspěvky (ČP) lze platit pouze bezhotovostním převodem na účet ČAAF. Platby, které nebude
možné ztotožnit s konkrétním příspěvkem, nelze přiřadit a budou jiným příjmem ČAAF.
ČP na rok 2018 lze platit počínaje 1. lednem 2018. Datum nejzazší úhrady je 15. prosince 2018.
1.A. Členský příspěvek klubu
Úhrada členského příspěvku klubu (ČPK) je vždy na klubu. Při platbě ČPK je třeba do popisu platby
uvést „Členský příspěvek-Klub“.
Potvrzení o platbě se nevystavuje, dokladem o zaplacení je výpis z klubového bankovního účtu, titulem
k platbě je toto Nařízení.
1.B. Členský příspěvek jednotlivce
Platba členského příspěvku jednotlivce (ČPJ) je vždy na jednotlivci. Při platbě jediného ČPJ je třeba
uvést rodné číslo jako variabilní symbol a do popisu platby uvést „Členský příspěvek-Jméno Příjmení“.
Při platbě více ČPJ současně, je třeba platbu dostatečně jasně identifikovat a emailem poslat k tomu
určený formulář, kterým bude určeno, čí ČPJ byly touto platbou zaplaceny.
Jednotlivcům se nevystavuje potvrzení o platbě, dokladem o zaplacení je pro jednotlivce výpis
z bankovního účtu, titulem k platbě je toto Nařízení.
Jednotlivec smí do 14 dnů od úhrady ČPJ požádat o navrácení platby, a to bez udání důvodu.
Podmínkou navrácení je, že se nezapojil do konkrétní aktivity v rámci ČAAF, která vyžaduje zaplacený
ČPJ v tomto období. Po uplynutí 14 dnů již o navrácení platby žádat nelze.
1.B.1. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JEDNOTLIVCE-ZÁKLADNÍ
Členský příspěvek jednotlivce-základní (ČPJz) je standardním typem ČP. Úhrada tohoto typu ČP může
být vyžadována pro účast v soutěžích nebo může být podmínkou jiné aktivity.
1.B.2. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JEDNOTLIVCE-UDRŽOVACÍ
Členský příspěvek jednotlivce-udržovací (ČPJu) je zvláštním typem ČP. Platí pro něj veškerá
ustanovení o ČP, avšak v určitých případech mohou jiné normy nařizovat úhradu ČPJz.
1.C. Výše členských příspěvků
1.C.1. KLUBY
ČPK je 2000 Kč.
1.C.2. JEDNOTLIVCI (ZÁKLADNÍ)
Výše ČPJz je daná okamžikem úhrady. Při úhradě mezi 1. lednem a 30. červnem je 800 Kč. Při úhradě
mezi 1. červencem a 15. prosincem je 400 Kč.
1.C.3. JEDNOTLIVCI (UDRŽOVACÍ)
ČPJu je 50 Kč.
1.C.4. ZVLÁŠTNÍ NAVÝŠENÍ PRO JEDNOTLIVCE I
Splňuje-li jednotlivec podmínky statusu importa, navyšuje se jeho ČPJz o 3000 Kč.
1.C.5. ZVLÁŠTNÍ NAVÝŠENÍ PRO JEDNOTLIVCE II
Je-li ČPJ uhrazen v soutěžním období a současně jde o jednotlivce, jehož členství vzniklo
mezinárodním přestupem v daném soutěžním období, navyšuje se ČPJz o 1000 Kč.

2. REGISTRAČNÍ POPLATKY
Registrační poplatky (RP) lze platit pouze bezhotovostním převodem na účet ČAAF. Platby, které
nebude možné ztotožnit s konkrétní registrací, nelze přiřadit a budou jiným příjmem ČAAF.
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2.A. Registrační poplatky klubů
Úhrada registračního poplatku klubů (RPK) je vždy na klubu. Při platbě RPK je třeba do popisu platby
uvést „RPK-Klub“.
Potvrzení o platbě se nevystavuje, dokladem o zaplacení je výpis z klubového bankovního účtu, titulem
k platbě je toto Nařízení.
2.B. Registrační poplatky jednotlivců
Platba registračního poplatku jednotlivců (RPJ) je vždy na jednotlivci. Při platbě jediného RPJ je třeba
uvést rodné číslo jako variabilní symbol a do popisu platby uvést „RPJ-Jméno Příjmení“. Při platbě více
RPJ současně, je třeba platbu dostatečně jasně identifikovat a emailem poslat k tomu určený formulář,
kterým bude určeno, čí RPJ byly touto platbou zaplaceny.
Jednotlivcům se nevystavuje potvrzení o platbě, dokladem o zaplacení je pro jednotlivce výpis
z bankovního účtu, titulem k platbě je toto Nařízení.
2.C. Výše registračních poplatků
2.C.1. KLUBY
RPK je 2000 Kč. Týká se prvoregistrace a převodu klubu na jinou právnickou osobu.
V rámci registrace klubu se může zaregistrovat až dvacet nových členů klubu, aniž by museli hradit své
registrační poplatky. Kvóta se vztahuje pouze na registrace nových členů ČAAF.
2.C.2. JEDNOTLIVCI - VZNIK ČLENSTVÍ
RPJ je v tomto případě 100 Kč. Týká se registrací.
2.C.3. JEDNOTLIVCI - PŘESTUP V NESOUTĚŽNÍM OBDOBÍ
RPJ je v tomto případě 100 Kč. Týká se přestupů mezi členskými kluby ČAAF v nesoutěžním období a
uzavření hostování v nesoutěžním období.
2.C.4. JEDNOTLIVCI - PŘESTUP V SOUTĚŽNÍM OBDOBÍ
RPJ je v tomto případě 1000 Kč. Týká se přestupů mezi členskými kluby ČAAF v soutěžním období a
uzavření hostování v soutěžním období.
2.C.5. JEDNOTLIVCI - MEZINÁRODNÍ PŘESTUP
RPJ se v tomto případě neplatí.

3. JINÉ POPLATKY A POKUTY
3.A. Poplatek za pozdní platbu
Dojde-li k odeslání upomínky upozorňující na dluh, navyšuje se touto upomínkou dlužná částka o
poplatek za pozdní platbu ve výši 100 Kč.
Po úhradě poplatku za pozdní platbu se nevystavuje žádný doklad, titulem k platbě je toto Nařízení.
Poplatek za pozdní platbu se nevztahuje na úhradu ČPK.1
3.B. Poplatek za zrychlené vyřízení
Všechny platby jsou přiřazené nejpozději do sedmi dnů od jejího připsání na účet ČAAF nebo od splnění
jiné nutné podmínky.2
Klub (konkrétně klubový zástupce) může požádat o zrychlené vyřízení. Žádosti o zrychlené vyřízení se
nemusí týkat výhradně připisování plateb, může jít i o schvalování hostování, postaršení apod.
O zrychlené vyřízení se žádá výhradně emailem na adresu sekretáře ČAAF. Předmět emailu musí být
„Žádost o zrychlené vyřízení“ a obsahem emailu musí být jasné požadavky, co se žádá zrychleně vyřídit.
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.
Poplatek za zrychlené vyřízení je klubům fakturován zpravidla v měsíčních intervalech.
3.B.1. 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.
1
2

ČPJ nemá stanovenou lhůtu úhrady a nelze jej tedy uhradit pozdě
Jedná-li se například o žádost o členství a platba předchází podání žádosti, tak 7denní lhůta začíná plynout od podání žádosti,
resp. od souhlasného stanoviska klubu, tzn. od poslední nutné podmínky pro vznik členství
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Požadavky zaslané v úředním čase jsou spojené s poplatkem 100 Kč za každý z nich (současné
vyřízení RPJ i ČPJ stejné osoby se považuje za jeden požadavek). Požadavky zaslané v pauze se
považují za zaslané na konci pauzy.3
Žádosti musí být vyřízené do 24 hodin od podání (páteční žádosti do pátečních 20:00), nebo musí být
žadateli ve stejné lhůtě sděleno, že zrychleně vyřízeny nebudou.
3.B.2. MIMO ÚŘEDNÍ ČAS
Požadavky zaslané mimo úřední čas jsou spojené s poplatkem 500 Kč za každý z nich (současné
vyřízení RPJ i ČPJ stejné osoby se považuje za jeden požadavek).
Žádosti musí být vyřízené do 12 hodin od podání, nebo musí být žadateli ve stejné lhůtě sděleno, že
zrychleně vyřízeny nebudou.
Kluby s dluhem nemají žádný nárok na zrychlené vyřízení mimo úřední čas, a to ani v případě, že
současně uhradí svůj předchozí dluh.
3.C. Disciplinární tresty (pokuty)
K pokutám klubů a jednotlivců se nevydává zvláštní výzva, povinnost uhradit pokuty plyne ze
Soutěžního řádu 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 se však vydává doklad, kterým se zúčtovává soutěžní kauce.
Totéž platí pro poplatek spojený s vydáním rozhodnutí, a to pro všechny typy trestů.

4. OPATŘENÍ VŮČI DLUŽNÍKŮM
4.A. Vymezení dluhu
Dluhem se rozumí faktura po splatnosti4 nebo neuhrazená pokuta nebo poplatek nařízený v souladu se
zněním Soutěžního řádu.
4.B. Členské 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.
Dojde-li k poslání upomínky, navyšuje se touto upomínkou dlužná částka o poplatek za pozdní platbu a
rovněž vstupují v platnost omezení uvedená v předchozím odstavci.
4.C. Týmy
Tým nemůže mít fakturu po splatnosti (příjemcem faktury je vždy klub). Pokuty po splatnosti tým za
obvyklých okolností také mít nemůže, neboť týmové pokuty jsou vždy odečítané z týmové kauce.
V případě nedostatečné kauce vstupuje do hry příslušný bod Soutěžního řádu a má-li tým po vypořádání
kaucí i nadále závazek vůči ČAAF, přechází tento závazek na klub a platí bod „Členské kluby“.
Vždy se tak ale děje až po skončení soutěže a na průběh soutěže samotný dluh nemá vliv. Vyjma
zmíněného bodu o nedostatečné kauci, případně v krajním případě vyloučení ze soutěže.
4.D. Jednotlivci
Jednotlivec s neuhrazenou fakturou, případně pokutou (poplatkem) je deaktivován v registračním
systému. Důsledkem je zejména nemožnost uvedení na zápasovou soupisku.
Dojde-li k deaktivaci, navyšuje se touto deaktivací dlužná částka o poplatek za pozdní platbu ve výši
100 korun a omezení uvedená v předchozím odstavci vstupují v platnost.
Reaktivace jednotlivce bude provedena po úhradě dlužné částky, poplatku za pozdní platbu a podání
žádosti o reaktivaci (k reaktivaci nedochází automaticky).
4.D.1. ROZHODČÍ
V případě rozhodčího nedochází nutně ihned k deaktivaci. Výplata odměn a náhrad však bude
provedena až po úhradě dluhu.

3
4

Požadavek poslaný v úterý v 4:00 ráno se tedy považuje za zaslaný v úterý v 10:00, atp.
Jde o faktury vystavené Českou asociací amerického fotbalu z.s. nebo Americký fotbal s.r.o., kde příjemcem faktury je člen,
případně člen dal pokyn k vystavení faktury na jiný subjekt
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Toto Nařízení nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.
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