
 

Identifikace klubových plateb 
Do variabilního symbolu je nutno uvádět na složenkách (samozřejmě i na příkazech k platbě) 
členské číslo, do specifického symbolu pak kód platby, u krycích listů pak ještě číslo 
příslušného KL (specifický symbol u KL feny bude vypadat např. takto 05134/08, u KL psa pak 
06134/08). 
 
Kódy jednotlivých plateb: 
01 členský příspěvek (pro nové členy se zápisným) 
02 členský příspěvek (obnova členství) 
03 poplatek za bonitaci 
04 poplatek za svod mladých 
05 krycí list – fena (číslo KL uvést za kód, např. 05134/08) 
06 krycí list – pes (číslo KL uvést za kód, např. 06134/08) 
07 průkazy původu (vč. poplatku za kontrolu vrhu) 
08 přeregistrace PP po bonitaci 
09 startovné na výstavy pořádané naším klubem 
10 inzerce do Zpravodajů a výstavních katalogů 
11 sponzorské dary 
12 poplatek za klubové příručky 
13 poplatek za zveřejnění v Katalogu plemeníků 
 
Vzor vyplněné klubové složenky:   Vzor vyplněné složenky typu „A“:
 

 
 
Členské číslo dostal každý z nás při vstupu do klubu, pokud jste ho zapoměli, stačí si zavolat 
paní jednatelce ing. Kovaříkové. Číslo se snažíme neměnit i těm, kteří na čas přerušili členství. 
Při obnovení jejich členství dostane dotyčný opět své původní číslo. Číselná řada pokračuje dál, 
ke starým číslům se nevracíme, proto noví členové mají číslo i přes 2300.  
 

Číslo klubového účtu je již léta stejné – 123 369 369 / 0800. 
Prosím vyplňujte V.S. (variabilní symbol) a S.S. (specifický symbol) podle tohoto návodu, 
platnost je samozřejmě od zveřejnění ve Zpravodaji.  
Vystavené PP nebo přeregistrace budou chovatelé stále dostávat dobírkovou poštou, změna je 
v tom, že platba půjde rovnou na účet klubu. Již od října 2007 to takto funguje, dobírkové 
složenky jsou pochopitelně opatřeny jak variabilním, tak i specifickým symbolem již pí. 
Severovou.  
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