Závazné zásady pro prodlužování licencí
a metodický pokyn pro provádění úhrad v rámci ČJF
platné od 1.7.2011
1. licence lze v centrále prodloužit pouze na základě předložení kopie dokladu o
zaplacení, který je povinnou přílohou k seznamu prodlužovaných licencí (kopie
vkladu na bankovní účet nebo kopie bankou potvrzeného příkazu k úhradě)
2. v případě plateb za licence v hotovosti k rukám oblastního sekretáře bod č. 1
pozbývá platnosti
3. jednotné formuláře seznamů prodlužovaných licencí lze najít na internetových
stránkách www.cjf.cz v sekci formuláře
4. nepřiložení kopie dokladu o zaplacení bude automaticky prodloužení registrace
odkládat a to doby připsání úhrady na účet oblasti a identifikace platby
oblastním sekretářem
5. poučit zástupce subjektů potažmo všechny členy oblasti o tom, kam zasílat
poplatky za licence a upozornit, že je povinné uvést do variabilního symbolu
číslo subjektu dle registrace a to pouze číselnou část. (např.: MD0163 do VS
zapsat 0163), specifický symbol nebude nikdy vyplněn!!!!!!!!
6. platbu, kterou nebude možno identifikovat nelze ani přiřadit a tudíž nebude
moci být provedena registrace resp. její prodloužení viz zásada č.1 a 4
7. platby provádět přednostně na bankovní účet, který byl pro danou oblast
zřízen
8. nová licence za koně, která je vystavena na centrále v Praze musí být ještě
příslušným oblastním sekretářem prodloužena na daný rok (Praha zadá pouze
údaje o koni a číslo licence, nikoliv však prodloužení licence)
9. platby za ostatní poplatky např. za ZZVJ uvádět do VS číslo subjekt dle
registrace a to pouze číselnou část. (např.: MD0163 do VS zapsat 0163).
Specifický symbol bude vždy 7 místné číslo a první číslici uvádět následující:
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a další číslo bude odpovídat rodnému číslu před lomítkem osoby, která úhradu
provádí (např. 966213) a to z důvodu potřeb oblasti, aby bylo možné opět
identifikovat kdo a za co platbu na účet složil nebo zaslal
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