Směrnice ČMFS č. 071206002 k „Prováděcímu pokynu Českomoravského
fotbalového svazu k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3. generace“
(dále jen „Prováděcí pokyn“) schválená VV ČMFS dne 15. 2. 2010.
Administrativní poplatek za vystavení Atestace ČMFS pro hřiště s umělými trávníky
3. generace (dále jen „UT3G“)
V návaznosti na novelu Prováděcího pokynu, schválenou VV ČMFS dne 15. 2. 2010 a platnou v
pozdějších zněních, vydává ČMFS tuto směrnici, která specifikuje povinnost uhrazení administrativního
poplatku za vystavení Atestace ČMFS pro UT3G (viz bod 6. Prováděcího pokynu) od roku 2010.
I.
Hřiště s UT3G
Každé hřiště s UT3G, na kterém se hrají mistrovské soutěže ČMFS, musí mít Atestaci ČMFS. Postup při
udělení Atestace ČMFS řeší výše uvedený Prováděcí pokyn.
II.
Plátce poplatku
Povinnost zaplatit administrativní poplatek má subjekt sdružený v ČMFS využívající hřiště s UT3G pro
mistrovské soutěže ČMFS po provedení atestačního řízení. Osvědčení o Atestaci ČMFS bude vystaveno
po připsání příslušné částky (viz bod IV.) na účet ČMFS.
III.
Úkony atestačního řízení ze strany ČMFS
V souvislosti s atestačním řízením provádí ČMFS tyto úkony:
-

vedení evidence,
kontrola dokumentace a její porovnání s Prováděcím pokynem,
místní šetření – fyzickou kontrolu hřiště,
měření základních a parametrů hřiště pro porovnání s projektovou dokumentací,
zápis z místního šetření včetně nedostatků a návrhu opatření pro získání Atestace ČMFS,
vystavení osvědčení o Atestaci ČMFS a jeho doručení subjektu, který žádal o Atestaci ČMFS.
IV.
Výše poplatku

Výši administrativního poplatku určuje Prováděcí pokyn v následující výši pro:
- atestace
- reatestace

10 000 Kč,
5 000 Kč.
V.
Platební údaje

Číslo účtu: 047 840 0513
Kód banky: 0300
Konstantní symbol: 379
Variabilní symbol: 171
Zpráva pro příjemce: název plátce (kvůli identifikaci platby)
Zástupce Komise pro stadiony a hrací plochy předá bezprostředně po uložení platby o této skutečnosti
informaci FO ČMFS.
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