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Členské příspěvky a platby spojené s     účastí v soutěžích  
Kluby:  Výše klubového příspěvku není dosud určena,  rozhodne o ní Parlament na zasedání 

18.února. Informace klubům vychází ze stavu roku 2011 (bylo 10000 Kč) a pokud dojde ke 
změnám, dojde k okamžitému vyúčtování.

Klubový příspěvek je splatný k 31.lednu daného roku a jeho „platnost“ je od okamžiku úhrady 
do  31.ledna  následujícího  roku.  Lze  to  přirovnat  k platnosti  dálniční  známky  s tím 
rozdílem, že pokud by klubový příspěvek na daný rok byl zaplacen už například v prosinci 
předcházejícího roku, tak „platí“ až od 1.ledna (přesah „platnosti“ je tedy možný jen do 
následujícího  roku,  nikoliv  do  předcházejícího).  Kluby,  které  do  31.ledna  klubový 
příspěvek  nezaplatí,  mají  od  1.února  pozastavené  členství.  Pozdější  úhrada  členství 
znovuaktivuje členství v den úhrady.

Účast v soutěži je možná pouze v případě úhrady startovného. Startovné je určeno Propozicemi 
soutěže (konkrétně v 11s ČLAF je 10000 Kč, v 7s 5000 Kč). Platí zásada, že všechny kluby 
se zaplaceným klubovým příspěvkem mají  nárok na účast v jedné soutěži zdarma, resp. 
klubový příspěvek zahrnuje i (jedno) startovné. Částky uváděné jako startovné v ČLAF se 
tedy týkají nečlenských klubů nebo klubů, které se účastní více soutěží (nebo přihlašují 
více  týmů  do  jedné  soutěže).  Valná  většina  účastníků  ČLAF  startovné  v ČLAF  však 
neplatí.  Stejně jako v loňské sezóně.  Splatnost  startovného je  rovněž daná Propozicemi 
soutěže. Splatnost startovného v ČLAF A je k 15.únoru, v ČLAF B k 15.březnu.

S účastí v soutěži je spojena soutěžní kauce. Kauce bývá ve stejné výši jako startovné a se 
stejnou splatností. Soutěžní kauce slouží výhradně k úhradě pokut a poplatků nařízených 
disciplinární  komisí.  Nevyčerpaná  kauce  je  (po  vyřešení  všech  relevantních  kauz 
disciplinární  komisí)  vrácena  klubu.  Naopak,  klesne-li  kauce  pod  50%  její  původní 
hodnoty,  musí  ji  klub  doplnit  do  14  dní  výzvy  na  původní  výši.  Mírně  zjednodušeně 
řečeno, soutěžní kauce dokáže automaticky platit drobné pokuty udělené během soutěže, 
významné pokuty však musí být uhrazeny ihned.

Osoby:  Výše členského příspěvku není dosud určena,  rozhodne o ní Parlament na zasedání 
18.února. Informace klubům vychází ze stavu roku 2011 (členský příspěvek s licencí A byl 
1000 Kč, s licencí B 500 Kč a letos uvažovaná nová licence C se plánuje ve výši 250 Kč) a 
pokud dojde ke změnám, dojde k okamžitému vyúčtování.

Členský příspěvek nemá žádnou určenou splatnost a jeho „platnost“ je od okamžiku úhrady do 
31.lednu následujícího roku. Lze to přirovnat k platnosti dálniční známky s tím rozdílem, 
že pokud by členský příspěvek byl zaplacen už v předcházejícím roce, tak „platí“ až od 
1.ledna. Existuje vícero typů členských příspěvků, výše závisí na hráčské licenci, kterou 
zahrnují.

Účast v soutěži je možná pouze v případě úhrady členského příspěvku s hráčskou licencí (typ a 
výše příspěvku je daný Propozicemi soutěže). Toto se týká výhradně osob, které hodlají 
nastoupit  jako  hráči,  další  členové týmu  členský příspěvek s hráčskou licencí  potřebují 
pouze v případě,  že si přejí využívat výhod programu Víc než jen fotbal (typicky jde o 
trenéry účastnící se školení), není to ale podmínka účasti v samotné soutěži. Platí zásada, že 
členský  příspěvek  musí  být  uhrazen  před  zápasem,  školením,  apod.  v dostatečném 
předstihu. Toto je nutno mít na mysli zejména v období před zahájením soutěží. Využívání 
určitých výhod může být spojeno s příspěvkem s licencí minimálně B (případně A).

Závěrem ještě připomenutí podmínek účasti na trenérských školeních – zdarma se lze zúčastnit 
pouze v případě  zaplaceného („platného“)  klubového příspěvku a  současně zaplaceného 
(„platného)  členského  příspěvku.  V případě  trenérských  školení  spojeného  s licencí 
minimálně B.
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