
Platba členského příspěvku na rok 2020 a ostatní platby 

Výše členského příspěvku:  

Řádný člen   400 Kč 

Člen nad 70 let věku  200 Kč 

Člen ze zahraničí     25 EUR 

Platbu je však možné učinit těmito způsoby: 

1. Bankovním převodem na účet vedený u Poštovní spořitelny, číslo účtu 

185368601/0300; jako variabilní symbol uveďte číslo Vašeho členského průkazu. 

Variabilní symbol slouží k identifikaci platby, bez jeho uvedení nelze platbu přiřadit! 

Konstantní symbol je 0308.  

2. Složenkou na adresu ekonomky klubu: Mgr. Eva Illová, Mohelno 514, 675 75 

Mohelno.  

3. V hotovosti ekonomům poboček na členských schůzích, eventuálně ekonomce klubu. 

Příspěvek, prosím, uhraďte do 31. 3. 2020, kdy bude provedena kontrola úhrady 

členských příspěvků. V případě neuhrazení členského poplatku v daném termínu Vaše 

členství dle platných stanov zaniká! 

Klub preferuje úhradu členského příspěvku převodem na bankovní účet. V loňském roce byla 

většina členských příspěvků tímto způsobem uhrazena, což klubu usnadnilo kontrolu 

příchozích plateb, a snadným způsobem bylo možné i následné dohledávání plateb na základě 

dotazů našich členů.    

V případě jakýchkoliv nejasností, či dotazů, se obracejte na ekonomku klubu Evu Illovou, 

tel: 602788769, e-mail: evaillova@seznam.cz nebo na matrikáře klubu Petra Volného, 

tel: 731400997, e-mail: rtepynlov@seznam.cz. Jsme připraveni Vám poskytnout informaci 

a poradit.  

Platby z chovatelské činnosti:  

1. Majitelé chovných fen hradí poplatek za vystavené doporučení ke krytí ve výši 100 Kč. 

Tento poplatek hradí majitel feny krajskému poradci chovu, který doporučení ke krytí 

vydal. Slouží na úhradu nákladů poradce chovu a při vyúčtování poradce chovu je 

zbývající částka odvedena do pokladny dané pobočky.  

2. Poplatek 500 Kč za každé nadpočetné štěně, tj. za každé sedmé a další odchované štěně. 

Možnosti úhrady poplatku jsou opět shodné s možnostmi úhrady členského příspěvku. 

Variabilní symbol je v tomto případě tetovací číslo feny. 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se úhrad poplatků se na mě neváhejte kdykoli obrátit, 

ráda Vám pomohu (kontakt viz výše).  

Eva Illová 

ekonomka  
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