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Poplatky ČBS 

Členské příspěvky, licenční poplatky a další 

Vydaný v souladu s čl. 3.5.2. stanov ČBS 

Schválené Výkonným výborem ČBS při zasedání 10.3.2018 

Stanovená lhůta pro uhrazení prodloužení členství v ČBS (od 2. roku členství)  je vždy 

k poslednímu dni měsíce února daného kalendářního roku. Termín k prvnímu přihlášení se 

k členství v ČBS není stanoven. 

Čl.1. Členské příspěvky všech členů ČBS 

1.1. Základní členský příspěvek při vstupu do ČBS – Členové ČBS hradí tyto příspěvky pouze 

jednou, a to při podání přihlášky ke členství v ČBS. 

1.1.1. Členský příspěvek člena – fyzické osoby dle čl. 3.2. stanov ČBS  200Kč 
1.1.2. Členský příspěvek člena – právnické osoby dle čl. 3.2. stanov ČBS  700Kč 
 

1.2. Základní členský příspěvek v následujících letech zaplacený do posledního dne února 

daného kalendářního roku – Členové ČBS hradí tyto příspěvky pravidelně vždy od 2. roku 

členství dále, pokud ho uhradí řádně a včas do stanové lhůty. 

 

1.2.1. Členský příspěvek člena – fyzické osoby dle čl. 3.2. stanov ČBS  100Kč 

1.2.2. Členský příspěvek člena – právnické osoby dle čl. 3.2. stanov ČBS   500Kč 

 

1.3. Základní členský poplatek v následujících letech zaplacení od 1. března dále v daný 

kalendářní rok – Členové ČBS platí zvýšené členství od 2. Roku členství a dále, pokud 

neuhradí řádně a včas dle stanovené lhůty. 

 
1.3.1. Členský příspěvek člena – fyzické osoby dle čl 3.2. stanov ČBS   200Kč 
1.3.2. Členský příspěvek člena – právnické osoby dle čl. 3.2. stanov ČBS   800Kč 
 

Čl 2. Licence jezdců a funkcionářů 
 

2.1. poplatky za vydání licence jezdce a funkcionářů – Členové ČBS hradí tyto poplatky 

pouze jednou , při vydání licence.  

2.1.1. Vystavení licence jezdce        400Kč 

2.1.2. Vystavení licence funkcionáře       400Kč 
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2.2. poplatky za prodloužení licence jezdců a funkcionářů v následujících letech uhrazené 

do posledního dne února daného roku - Členové platí tyto poplatky vždy od 2. Roku členství 

dále, pokud je uhradí řádně a včas dle stanovené lhůty. 

 

2.2.1. Prodloužení licence jezdce ve věku nad 19 let včetně   200Kč 

2.2.2. Prodloužení licence jezdce ve věku do 18ti let včetně   100Kč 

2.2.3. Prodloužení licence funkcionáře      200Kč 

 

2.3. Poplatky za prodloužení licence jezdců a funkcionářů v následujících letech, pokud je 

uhradí od 1. Března a dále – Členové platí tyto poplatky od 2. Roku členství a dále, pokud je 

nezaplatí řádně a včas do uvedené lhůty. 

 

2.3.1. – Prodloužení licence jezdce ve věku nad 19 let včetně   400Kč 

2.3.2. – Prodloužení licence jezdce ve věku do 18 let včetně   200Kč 

2.3.3. – Prodloužení licence funkcionáře       400Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Výkonným výborem ČBS dne 10.3.2017 

 

 

 

 

 

                 Michaela Škodová, generální sekretář ČBS 


