ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2019
NAŘÍZENÍ PARLAMENTU 1/2019
Toto Nařízení vydal Parlament ČAAF dne 8. prosince 2018. 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 2019.

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 KLUBU
Název klubu se může lišit od názvu spolku, který klub registroval. Uvedení názvu klubu je součástí
registračního procesu, přičemž není dovoleno užít názvu, který by mohl vést k záměně s názvem již
existujícího klubu. Název klubu musí odkazovat na město nebo region 1, ve kterém klub působí a měl by
respektovat zaběhnuté fotbalové zvyky2, není-li dobrý důvod pro odchýlení se. O vhodnosti názvu klubu
rozhoduje Předsednictvo, které má právo název klubu odmítnout.
1.A.3.
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 změny není spojen
žádný poplatek.
1.A.4.
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Registrační poplatek klubu (RPK) je spojen se vznikem členství klubu a převodu klubu na jinou
právnickou osobu. Při platbě RPK je třeba do popisu platby uvést „RPK-Klub“.
Výše RPK je 2000 Kč. Při vzniku členství 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.
Potvrzení o platbě se nevystavuje, dokladem o zaplacení je výpis z bankovního účtu plátce, titulem
k platbě je toto Nařízení.
1.B.

JEDNOTLIVCI

1.B.1.
PŘIHLÁŠKA
O členství v ČAAF se žádá prostřednictvím online přihlášky na webu ČAAF. 3 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

Čili např. Litoměřice Cokolivs nebo Šumava Cokolivs
Čili ne např. TJ Sokol Olomouc
3
Postup pro podání přihlášky je vysvětlen ve FAQ části webu ČAAF.
2
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1.B.2.
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Registrační poplatek jednotlivce (RPJ) je spojen se vznikem členství jednotlivce a přestupy4 jednotlivců.
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 jednotlivců narozených v roce 2004 a mladších: Bez poplatku
 Opakované registrace jednotlivců narozených v roce 2004 a mladších: 100 Kč
 Registrace jednotlivců narozených v roce 2003 a starších: 100 Kč
 Přestupy (včetně příchozích mezinárodních) 7 v nesoutěžním8 období: 100 Kč
 Přestupy (včetně příchozích mezinárodních) v soutěžním období: 1000 Kč
 Jde-li o přestup importa, navyšuje se příslušný RPJ o 5000 Kč.9
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) na rok 2019 lze platit počínaje 1. lednem 2019. Datum nejzazší úhrady je 15.
prosince 2019.
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
Základní členský příspěvek klubu (ČPKz) je standardním typem ČP. Úhrada tohoto typu ČP může být
vyžadována pro účast v soutěžích nebo může být podmínkou jiné aktivity. Klub, který uhradil ČPKz,
získá předplatné aplikace Hudl platné od 1.3.2019 do 29.2.2020.
Výše ČPKz je 10000 Kč.
2.A.2.
UDRŽOVACÍ
Udržovací členský příspěvek klubu (ČPKu) je zvláštním typem ČP. Platí pro něj veškerá ustanovení o
ČP, avšak v určitých případech mohou jiné normy nařizovat úhradu ČPKz.
Výše ČPKu je 2000 Kč.
2.B.
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JEDNOTLIVCE
Úhrada členského příspěvku jednotlivce (ČPJ) je vždy na jednotlivci. Při platbě jediného ČPJ je vhodné 10
uvést rodné číslo jako variabilní symbol a do popisu platby uvést „ČPJ-Jméno Příjmení“.
2.B.1.
ZÁKLADNÍ
Základní členský příspěvek jednotlivce (ČPJz) je standardním typem ČP. Úhrada tohoto typu ČP může
být vyžadována pro účast v soutěžích nebo může být podmínkou jiné aktivity.
Výše ČPJz je daná datem úhrady. Při úhradě mezi 1. lednem a 30. červnem je 1000 Kč. Při úhradě
mezi 1. červencem a 15. prosincem je 500 Kč.
Splňuje-li jednotlivec podmínky statusu importa, navyšuje se jeho ČPJz o 5000 Kč11.

4

Pro hostování a změnu mimoklubového členství jednotlivce na klubové platí stejné podmínky jako pro přestupy
Uvedení rodného čísla není nezbytnou podmínkou, významně však usnadňuje identifikaci platby, zejména u členů s běžnými
jmény
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, podání žádosti o mezinárodní přestup a podání žádosti o členství v RS (nejde-li již o člena ČAAF).
Pokud něco z toho nastalo v soutěžním období, jde o přestup spadající do soutěžního období
8
Vysvětlení období je v SŘ. Nehráči období nerozlišují, resp. veškeré přestupy nehráčů spadají do nesoutěžního období
9
Na 5100, případně 6000 Kč, dle období
10
Uvedení RČ není nezbytnou podmínkou, významně však usnadňuje identifikaci platby, zejména u členů s běžnými jmény
11
Na 6000, případně 5500 Kč, dle data úhrady
5
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2.B.2.
UDRŽOVACÍ
Udržovací členský příspěvek jednotlivce (ČPJu) je zvláštním typem ČP. Platí pro něj veškerá ustanovení
o ČP, avšak v určitých případech mohou jiné normy nařizovat úhradu ČPJz.
Výše ČPJu je 50 Kč.
2.B.3.
VRÁCENÍ A ZMĚNA
Plátce smí do 14 dnů od úhrady ČPJ požádat o navrácení platby12, 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.
V případě, že člen nejprve uhradí nižší úroveň ČP (například ČPJu) a později chce uhradit vyšší úroveň
ČP, stačí doplatit rozdíl.

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 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 ZRYCHLENÉ VYŘÍZENÍ

Všechny platby jsou přiřazené nejpozději do sedmi dnů od jejího připsání na účet ČAAF nebo od splnění
jiné nutné podmínky.13 Sedmidenní lhůta platí i pro ostatní úkony jako schvalování hostování, postaršení
apod.
Klub (konkrétně klubový zástupce) může požádat o zrychlené vyřízení. 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 má být zrychleně vyřízeno.
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 kumulativně, v měsíčních intervalech. Kumulativní
měsíční poplatek do 250 Kč se promíjí.
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 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. 14
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.
4.B.
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.

12

Žádat lze případně i o změnu užití platby, nejčastěji tedy o přiřazení ČPJ ve prospěch jiné osoby
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
14
Požadavek poslaný v úterý v 4:00 ráno se tedy považuje za zaslaný v úterý v 10:00, atp.
13
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5.

POHLEDÁVKY ZA ČLENY

Pohledávkou se rozumí faktura 15 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 100
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 registračním systému. 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
Toto opatření se týká pouze pokut udělených za přestupky. 21

15

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
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
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
16
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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.
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, které nebude možné ztotožnit s konkrétním důvodem a nelze ani žádným způsobem22
identifikovat plátce, budou jiným příjmem ČAAF.
6.A.
PLATBY V CIZÍCH MĚNÁCH
Ze zahraničí lze platit v eurech na eurový účet ČAAF. Výše uvedené částky se do eur přepočítávají
kurzem 25 korun za euro.23 Ke každé eurové platbě musí plátce přičíst manipulační poplatek ve výši 1
euro.24
Ostatní platby25 musí být zaplacený v takové výši, aby i po přepočtu na koruny a odečtení poplatku
spojeného s platbou, zůstala čistá platba v dostatečné výši. Případný přeplatek je do výše 100 Kč jiným
příjmem ČAAF.

22

Týká se to případů, kdy platba nebyla provedena převodem z účtu a není ji tedy možné vrátit
Předsednictvo je v případě významného posílení koruny oprávněno změnit přepočítávací kurz
Při úhradě jediného ČPJz (1000 Kč) je tedy třeba poslat 41 eur. Při platbě deseti ČPJz je třeba poslat 401 eur. Atp.
25
Tzn. jiné než korunové platby na korunový účet, případně jiné než eurové platby na eurový účet
23
24
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