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1. Základní ustanovení  
1.1. Tato směrnice Českého svazu full-contactu a ostatních bojových umění, z.s. (dále jen „ČSFu“) 

stanovuje členské příspěvky a členské či ostatní poplatky ČSFu. 
1.2. Orgánem ČSFu se pro účely této směrnice rozumí výkonný výbor ČSFu (dále jen „VV ČSFu“) dle 

§3, odstavec 1.3. stanov ČSFu. 
1.3. Krajský svaz ČSFu (dále jen „KS ČSFu“) je územní a organizační jednotka ČSFu dle §4 stanov 

ČSFu. 
1.4. Členským příspěvkem se pro účely této směrnice rozumí příspěvek evidovaného člena ČSFu dle 

§5 odstavec 1.2. stanov ČSFu (spolek či právnická osoba, dále jen „klub ČSFu“). 
1.5. Členským či ostatním poplatkem se pro účely této směrnice rozumí poplatek konkrétní fyzické 

osoby, která je členem klubu ČSFu. 
 

2. Členské příspěvky ČSFu 
2.1. Roční členský příspěvek klubu ČSFu schvaluje VV ČSFu na základě návrhu příslušného KS 

ČSFu. 
2.2. Roční členský příspěvek klubu ČSFu se hradí bankovním převodem na účet KS ČSFu, a to na 

základě vystavené výzvě k platbě. 
2.3. Roční členský příspěvek klubu ČSFu je splatný do 31. ledna daného kalendářního roku, pokud 

KS ČSFu neurčí jinak. V případě přijetí nového klubu ČSFu, je roční členský příspěvek splatný 
do 14 dnů ode dne přijetí nového klubu ČSFu, pokud KS ČSFu neurčí jinak. 

2.4. Platnost ročního členského příspěvku klubu ČSFu je od dne úhrady do 31. ledna následujícího 
kalendářního roku. 
 

3. Členské poplatky ČSFu 
3.1. Členský průkaz ČSFu                 200 Kč 
3.2. Roční členská známka ČSFu: 

3.2.1. žáci a žákyně                          300 Kč 
3.2.2. junioři a juniorky                          400 Kč 
3.2.3. senioři a seniorky                          500 Kč  

3.3. Platnost roční členské známky ČSFu je od dne úhrady do 31. března následujícího kalendářního 
roku. 

3.4. Členský průkaz ČSFu je platný pouze s planou roční členskou známkou. 
3.5. Členské průkazy ČSFu a roční členské známky ČSFu se objednávají výhradně prostřednictví 

administrace klubu ČSFu na internetových stránkách ČSFu. 
3.6. Průkazy ČSFu a roční členské známky ČSFu se hradí bankovním převodem na účet ČSFu na 

základě vystavené výzvě k platbě. 
3.7. Průkazy ČSFu a roční členské známky ČSFu se evidují v elektronické databázi ČSFu. 

 
4. Ostatní poplatky ČSFu  

4.1. Poplatek za podanou stížnost             3.000 Kč  
4.2. Poplatky za odborná a systémová vzdělávání, licenční poplatky apod., stanovují příslušné 

samostatné směrnice či předpisy ČSFu. 
4.3. Účastnické a jiné poplatky stanovuje VV ČSFu na základě návrhu příslušné odborné komise 

ČSFu.  
 

5. Poplatek za podanou stížnost 
5.1. Poplatkem za podanou stížnost se pro účely této směrnice rozumí podaná stížnost k projednání 

orgánem ČSFu dle §3 odstavec 1.2. až 1.7. stanov ČSFu. Poplatek musí být uhrazen převodem 
na bankovní účet ČSFu zároveň s podáním stížnosti. 

5.2. V případě, že bude stížnost uznaná jako oprávněná, bude předkladateli stížnosti částka v plné 
výši vrácena do 14 dnů ode dne projednání příslušným orgánem ČSFu. 
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6. Závěrečná ustanovení 
6.1. Výklad této směrnice provádí výkonný výbor ČSFu. 
6.2. Tato směrnice ruší a nahrazuje předchozí směrnici ČSFu č. 2/2013 – Ekonomická směrnice ČSFu 

ze dne 24. 1. 2013. 
6.3. Tato směrnice byla schválena výkonným výborem ČSFu usnesením č. U2 dne 24. 1. 2023, 

a nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. 

 
 
 

.………………………………………. 
Jiří Mulač – předseda ČSFu 


