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1.

Členy KČT se stáváme podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na běžný rok. Přihlášky dětí
(do 15 let věku) podává jeden z rodičů nebo zákonný zástupce. Výjimkou je rodinné členství, kdy je
členský příspěvek hrazen tzv. rodinnou známkou, kde plátce rodinné známky podává „přihlášky“ všech
členů. U neplatících členů rodiny se navíc uvede číslo průkazu KČT plátce rodinné známky. Podmínkou
členství je dodržování stanov KČT.

2.

Zaplacením členských příspěvků na běžný rok se stáváme členy KČT do 31. ledna následujícího roku.
Pokud do té doby není členství obnoveno, po tomto datu členství zaniká. Pokud dojde k úhradě
členského příspěvku až po 31. 1. běžného roku, jde o vznik nového členství.

3.

Členský příspěvek KČT se skládá z:
- příspěvku pro KČT
- příspěvku pro oblast KČT
- příspěvku pro odbor KČT
O výši členského příspěvku pro KČT rozhoduje konference KČT, o výši členského příspěvku pro oblast
rozhoduje konference oblasti a o výši členského příspěvku pro odbor rozhoduje členská schůze
(konference) odboru.

4.

Roční členský příspěvek pro KČT stanovuje konference KČT v členění dle tabulky A v příloze 1.

5.

Vymezení pojmů:
- junior – člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 25 let nebo nižšího
- senior – člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 61 let nebo vyššího
- dospělý – nepatří věkově do kategorie junior či senior
- rodina – max. 2 osoby nad 25 let (rodiče nebo prarodiče) a minimálně jedno jejich dítě nebo
vnouče do 25 let
- zdravotně postižený (dále jen ZdP) – člen pobírající částečný nebo plný invalidní důchod
- strukturované členství: člen si může při úhradě členských příspěvků stanovit jeden ze tří stupňů
členských výhod a podle tohoto stupně se určuje výše členských příspěvků
- základní členství – tento stupeň je nastaven pro stávající i nové členy, pokud se nerozhodnou pro
některý z vyšších stupňů. Nevztahuje se na něj zvýhodněné předplatné časopisu TURISTA.
- rozšířené členství je spojeno s objednáním časopisu TURISTA a dalšími výhodami. Při rozšířeném
členství zůstávají zachovány všechny výhody základního členství
- TOP členství – nejvyšší stupeň členských výhod, přičemž všechny výhody nižších stupňů jsou
zachovány. Součástí bonusů je mj. turistická mapa KČT dle vlastního výběru. Pokud nebude
s úhradou příspěvků sděleno číslo zvolené mapy, bude zaslána mapa dle místa bydliště.

6.

Člen KČT hradí členský příspěvek u pověřeného funkcionáře v odboru KČT (členové TOM u svého
vedoucího oddílu) každoročně mezi 1. 12. předchozího roku a 31. 1. běžného roku. Člen podepíše „svůj
řádek“ na předtištěném hromadném příjmovém dokladu (výpisu z členské evidence KČT), čímž
potvrzuje správnost osobních údajů, provedenou úhradu a souhlas s použitím svých osobních údajů pro
účely vedení členské evidence KČT na všech organizačních úrovních. Na požádání dostane člen také
doklad o provedené úhradě (v případě, že podepisoval řádky na hromadném příjmovém dokladu, bude
to kopie příjmového dokladu, který se běžně v pokladně odboru používá, přičemž jeho originál se
nepoužije). V případě souhlasu odboru je možná i bezhotovostní platba.

7.

Hromadný příjmový doklad je počítačová sestava, generovaná z členské evidence KČT. Slouží k výběru
členských příspěvků v odborech KČT. Obsahuje v každém řádku závazné údaje jednoho člena a dále
jednotlivé složky členského příspěvku a případných dalších úhrad. Oblastní správce databáze KČT
vytiskne tuto sestavu a předá ji odborům, které nevedou členskou evidenci samostatně, vždy nejpozději
do 30. 11.
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8.

Za závazné údaje členské evidence jsou pokládány: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého
pobytu, občanství, číslo členského průkazu. V databázi jsou dále evidovány kontaktní údaje člena,
kvalifikace, funkce, výkonnost, získaná ocenění, údaje o placení členských příspěvků apod.

9.

Pokud je v hromadném příjmovém dokladu uveden kterýkoliv závazný údaj v rozporu se skutečností
k datu úhrady členského příspěvku, je člen povinen na to upozornit. V takovém případě pověřený
funkcionář vyškrtne v hromadném příjmovém dokladu řádek týkající se příslušného člena a člen vyplní
novou přihlášku s platnými údaji. Drobné úpravy se provedou přímo v hromadném příjmovém dokladu.
Pokud z jakéhokoli důvodu od člena uvedeného na listu hromadného příjmového dokladu nebudou
příspěvky vybrány do 31. 1., pověřený funkcionář odboru řádek přeškrtne.

10. Přihlášku lze podat také elektronickou formou přes formulář na webu KČT podle pokynů tam
uvedených.
11. Vedoucí TOM doručí správci databáze odboru (oblasti) KČT seznam členů svého TOM s požadovanými
osobními údaji. Seznam může vygenerovat též z členské evidence Asociace TOM. Na výzvu odboru
(oblasti) neprodleně uhradí členské příspěvky za členy svého TOM. Obdobně postupuje při získání
nových členů během roku.
12. Správce databáze odboru KČT zapíše získaná data do členské evidence KČT neprodleně, nejpozději však
do konce února. Pokud odbor KČT nespravuje členskou evidenci samostatně, zašle vyplněné hromadné
příjmové doklady a přihlášky nových členů oblastnímu správci databáze nejpozději do 15. února.
Zároveň nejpozději do konce února, případně dle pokynů oblasti uhradí neprodleně částku dle
zúčtování příspěvků z členské evidence KČT.
13. Oblast KČT zašle na ústřední sekretariát KČT souhrnné vyúčtování příspěvků a automaticky vypočtenou
finanční částku za oblast KČT nejpozději do 15. března.
14. Noví členové (přijatí po 31. 1.) jsou do databáze doplňováni vždy co nejdříve průběžně během celého
roku. Příspěvky jsou pak zúčtovány nejpozději do 30. listopadu.
15. Členské příspěvky čestných členů KČT
Čestný člen KČT neplatí příspěvek té organizační složce KČT, která mu udělila čestné členství. Úhradu
ostatních členských příspěvků řeší následující pravidla:
Čestný člen odboru:
- odbor dle vlastního zvážení určí typ členství a uhradí členský příspěvek pro KČT a členský příspěvek
pro oblast
Čestný člen oblasti:
- oblast dle vlastního zvážení určí typ členství a uhradí členský příspěvek pro KČT
- oblast uhradí členské příspěvky odboru pouze v případě, že mateřský odbor o tuto platbu požádá
Čestný člen KČT:
- má nárok na výhody spojené s rozšířeným typem členství
- KČT uhradí za svého čestného člena příspěvky nižších org. složek KČT (oblast nebo odbor), pokud
tyto o úhradu požádají.
16. Členství v KČT dokládá členský průkaz (vzor v příloze 2). Členský průkaz je platný vždy od 1. 12.
předchozího roku do 31. 1. následujícího roku, za který člen KČT zaplatil členské příspěvky. Platnost na
další rok lze prodloužit přelepkou.
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17. Hostování:
Pokud chce člen hostovat v dalším odboru, zaplatí členské příspěvky v plné výši pouze ve svém
mateřském odboru. V odboru, kde hostuje, zaplatí příspěvek pro odbor; hostuje-li v jiné než mateřské
oblasti, pak také příspěvek pro oblast.
18. Přestup:
Má-li člen zájem přestoupit z odboru do odboru, je vhodné tento přestup uskutečnit v období od 1. 12.
stávajícího roku do 31. 1. následujícího roku, a to na základě přestupního lístku (viz Příloha č. 3). V
případě přestupu během roku je nutné znovu zaplatit členské příspěvky pro daný rok.
19. Hostování i přestup člena zaznamená do členské evidence na požádání oblastní správce databáze, příp.
správce databáze KČT.
20. Předplatné časopisu Turista
Výši ročního předplatného časopisu Turista stanovuje zhotovitel.
Výši zvýhodněného ročního předplatného pro členy KČT s rozšířeným typem členství stanovuje svým
rozhodnutím ÚV KČT. Zvýhodněné předplatné se nevztahuje na členy se základním typem členství.
Objednatelem časopisu za zvýhodněné předplatné hromadnou objednávkou je odbor KČT, výjimečně
ústřední sekretariát KČT, příp. oblast KČT. Objednatel zodpovídá za to, že zvýhodněné předplatné bude
poskytnuto pouze členům s rozšířeným či TOP typem členství.
Objednávky je možno zaslat kdykoli, nejlépe však do 15. 1. Je možno objednávat i čísla, která již vyšla,
avšak pouze do vyčerpání zásob.
Hromadná objednávka obsahuje:
- název, číslo a sídlo odboru KČT,
- jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon osoby odpovědné za objednání (na tuto adresu přijde
složenka a faktura),
- jména, příjmení a přesné, platné a kompletní adresy jednotlivých členů – předplatitelů,
- konstatování, že se jedná o objednávku.
Objednávky se zasílají:
v papírové podobě na adresu Lidé&Hory, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5
v elektronické podobě (nejlépe jako tabulka v Excelu) na e-mail turista@lideahory.cz,
Hromadně objednávat je možné i on-line na adrese www.kct.cz/predplatne-turista.
Platby se provádějí až na základě obdržené faktury. Změní-li se v odboru osoba odpovědná za
objednávání či její kontaktní údaje, je nutno tuto skutečnost oznámit na dále uvedené kontakty.
Případné reklamace, problémy či nejasnosti ohledně objednávání lze řešit na tel. 257 315 459
(prodejna MAPIS) či 257 328 388 (CK ALPY). nebo na výše uvedeném e-mailu.
21. Společné členství KČT a ALPENVEREIN.CZ
Dohoda mezi KČT a ALPENVEREIN.CZ (dále AV.CZ) umožňuje členům KČT přihlásit se ke společnému
zvýhodněnému členství. Členské příspěvky AV.CZ + KČT se hradí v období od 1. 9. do 31. 12. pro
následující rok. Nově přihlášeným členům platí členské výhody AV.CZ od okamžiku úhrady členských
příspěvků. Výhodou společného členství je snížení příspěvku KČT ve všech stupních strukturovaného
členství o 80 Kč (mimo kategorie RZ člen a ATOM při základním členství).
Výše členských příspěvků AV.CZ je uvedena v tabulce B přílohy č. 1
Společné členství v KČT a AV.CZ se realizuje tak, že společná registrace člena proběhne prostřednictvím
registrace do AV.CZ a společnou úhradou členských příspěvků AV.CZ a KČT dle postupů AV.CZ.
Rozdělení příspěvků KČT mezi ústředí, oblast a odbor proběhne v rámci zúčtování příspěvků dle tabulky
A + C přílohy č. 1
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Registrace člena AV.CZ + KČT probíhá těmito formami:
 on-line registrace na webu www.alpenverein.cz
 u partnerů AV.CZ, což jsou mimo jiné obchody HUDY SPORT, Rock Point, Hannah, Keen a další
 osobně v centrále AV.CZ, CK ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 (v provozní době)
 e-mailem na adresu prihlaska@alpenverein.cz. Tato možnost je určena především pro
hromadné přihlášky. Na webu AV.CZ je uvedeno, jaké údaje o členovi jsou potřeba
Členství v AV.CZ je platné až po úhradě členských příspěvků (společně pro AV.CZ a KČT).
Příspěvky je možno uhradit těmito formami:
 elektronickou platbou během registrace na webu
 úhradou u partnerů AV.CZ
 osobně v centrále AV.CZ v hotovosti nebo platební kartou
 převodem na účet AV.CZ č. 2900449689/2010 (Fio banka)
 výjimečně poštovní složenkou
Po úhradě členských příspěvků obdrží člen Provizorní členský průkaz AV.CZ, se kterým může ihned
čerpat členské výhody AV.CZ. Při on-line registraci obdrží člen Provizorní průkaz e-mailem na zadanou
adresu. Provizorní průkaz bude do 21 dnů nahrazen trvalým členským průkazem AV.CZ, který bude
zaslán poštou z centrály AV.CZ.
22. Odpovědnost složek KČT:
- Za výběr příspěvků odpovídá odbor KČT.
- Za vedení členské evidence KČT odpovídá oblast KČT. Pokud odbory KČT zpracovávají data členské
evidence samostatně, plně za svá data odpovídají.
- Za programové a organizační zajištění odpovídá ústřední sekretariát KČT.
- Za objednávky časopisu TURISTA za zvýhodněné předplatné odpovídá odbor KČT.
23. Členství v KČT zaniká:
- vystoupením,
- vyškrtnutím v případě nezaplacení členského příspěvku za běžný rok v termínu do 31. 1. běžného
roku,
- vyloučením v případě hrubého porušení stanov nebo závažného ohrožení dobrého jména a poslání
KČT. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze (konference) odboru KČT,
- úmrtím nebo prohlášením za mrtvého (dále viz Stanovy KČT).
24. Tato směrnice je závazná pro všechny organizační stupně KČT.
25. Tato směrnice nahrazuje směrnici KČT ORG 3/2016.
26. Tato směrnice byla schválena usnesením Ústředního výboru Klubu českých turistů dne 1. prosince 2018
a vstupuje v platnost dnem schválení.

Mgr. Vratislav Chvátal, v. r.
předseda KČT

Ing. Ivan Press, v. r.
předseda OR KČT
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Příloha č. 1 směrnice KČT ORG 3/2018

Členské příspěvky KČT a Alpenvereinu.cz
A.

Členské příspěvky KČT – výše odvodu na ústředí

TYP
ČLENSTVÍ

Členský příspěvek ústředí
Junior Dospělý

č.

Senior,
Rodina A-TOM
ZdP

ČLENSKÉ VÝHODY/BONUSY
Vyšší stupeň obsahuje bonusy nižších stupňů
členský průkaz KČT se slevami Eurobeds a

Základní

90

150

90

300

20

1 Sphere
2 úrazové pojištění člena
3 slevy na jízdné od ČD (IN karty a Km banka)
4 slevy na vybraných akcích KČT
5 slevy na mapy KČT
příspěvky a slevy na ubytování na chatách

Rozšířené 480
TOP

1260

540

480

690

410

1370

1300

1470

1220

6

6 KČT
7 roční předplatné časopisu Turista
8 sleva 50% na konkrétní turistickou potřebu
9 1 mapa KČT zdarma dle vlastního výběru
10 1 turistický průvodce SaD zdarma
11 dárek - konkrétní turistická potřeba
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B.

Členské příspěvky Alpenverein.cz
Kategorie

Členský
příspěvek

Zařazení (ročníky platí pro rok 2019)

 Dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let,
1 610 Kč
(ročník 1955 – 1991)
 Senioři od 65 let (roč. 1954 a starší)
B - členství
1 240 Kč
 Junioři od 19 do 27 let (ročníky 1992 – 2000)
 Partneři kategorie A
 Od 0 do 18 let (roč. 2001 a mladší)
Děti a mládež,
680 Kč

Zdravotně
postižení
ZdP
Rodinné členství Rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 – 18 let nebo u
studentů 19 – 27 let: Příspěvek platí pouze rodiče dle své kategorie,
za děti se příspěvek neplatí. Příklady:
Otec 1610 Kč + matka 1240 Kč + děti zdarma
2 850 Kč
Rodič samoživitel + děti zdarma
1 610 Kč
Muž ZdP 680 Kč + matka 1240 Kč + děti zdarma
1 920 Kč
Při společném členství KČT a ALPENVEREIN poskytuje ALPENVEREIN slevu na příspěvky KČT ve výši 80 Kč

A - členství

C.

Sjednocený odvod na oblast a odbor - POUZE u společných členů KČT + Alpenverein

Kategorie:
celkem odvod
oblast + odbor
Z toho: oblast
odbor

Junior

Dospělý

Senior,
ZdP

100

150

100

50
50

70
80

50
50

Rodina
1+1

7

Rodina
1+2 a více

A-TOM
junior

A-TOM
dospělý

170

200

45

65

110
60

140
60

25
20

35
30
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Příloha č. 2 směrnice KČT ORG 3/2018

Vzor členského průkazu KČT
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Příloha č. 3 směrnice KČT ORG 3/2018
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