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Směrnice o používání variabilních symbolů při platbách  
Klubu agility České republiky 

 
Platnost od 1. 3. 2018 do odvolání 
 
Pro usnadnění a snížení pracnosti v platebním styku budou u příchozích plateb do KAČR 
požadovány variabilní symboly plateb podle následujících pravidel: 
 
1. Variabilní symbol bude osmimístný. Jeho struktura bude XYZZZZZZ, kde XY je identifikace účelu 
platby a ZZZZZZ identifikace plátce. 
 
2. Přesný popis variabilního symbolu bude uveden u každých instrukcí k platbě, avšak jejich souhrn 
bude uveden v této směrnici a v případě potřeb postupně do směrnice doplňován. 
 
3. Pokud to budou okolnosti výjimečně vyžadovat, bude požadován variabilní symbol jiné struktury, 
což bude vždy jasně uvedeno u instrukcích k platbě.  
 
4. Pokud bude platba složena z více částek, které by vyžadovaly různé identifikace platby, nebo 
plátce použije jen jeden vhodný variabilní symbol a rozpis platby odešle e-mailem členu výboru, 
jehož oblasti činnosti se platba týká. Předmět e-mailu bude mít tvar „platba XYZZZZZZ“, kde 
XYZZZZZ je variabilní symbol, pod kterým byla platba uskutečněna. Tělo e-mailu bude tvořit rozpis 
jednotlivých plateb, kdy na každém řádku bude identifikována každá dílčí platba. Každý řádek těla 
e-mailu bude tvořen dílčí částkou platby a osmimístným číslem, ekvivalentním variabilnímu 
symbolu, který by byl použit, kdyby byla částka placena samostatně. Obě čísla budou oddělena 
středníkem nebo čárkou. Nikde nesmí být použita mezera. 
 
5. Pro identifikaci účelu platby budou zpravidla používány pro X ve variabilním symbolu 
tyto číslice: 
• 9 pro odvod ze závodu agility 
• 8 pro platbu členských příspěvků 
• 7 pro platbu za výkonnostní průkaz 
• 6 pro platbu startovného Mistrovství republik ČR 
• 5 pro platbu reprezentací 
• 4 pro platbu kvalifikačních závodů 
• 3 pro platbu zvláštních účelů 
 
6. Pro identifikaci plátce budou zpravidla používány pro ZZZZZZ ve variabilním symbolu (dále jen 
v. s.) tato čísla z databáze kacr.info: 
• v. s. začínající na 9 - číslo závodu  
• v. s. začínající na 8 - číslo člena/osoby 
• v. s. začínající na 7 - číslo výkonnostního průkazu 
• v. s. začínající na 4 nebo 5 nebo 6 - číslo výkonnostního průkazu 
 
7. Za Y ve variabilním symbolu bude zpravidla použita číslice blíže specifikující účel platby dle níže 
uvedené tabulky. 
 
8. Pokud bude platba provedena jinak, než převodem z účtu plátce (složenkou, hotově apod.), musí 
plátce uvést variabilní symbol do zprávy pro příjemce nebo jej nechat vepsat do pokladního dokladu. 
 
 
 
 



Používané VS 
40 Soustředění mládeže 

41 KZ1 mládeže 

42 KZ2 mládeže 

43 KZ1 EO, IMCA, MS 

44 KZ2 EO, IMCA, MS 

45 KZ EO, IMCA, MS 

46 KZ1 MR Čechy 

47 KZ1 MR Morava 

48 KZ2 MR Čechy 

49 KZ2 MR Morava 

50 Reprezentace EOJ 

51 Reprezentace IMCA a PAWC 

53 Reprezentace EO 

55 Reprezentace MS 

62 MR dospělí 

64 MR mládež 

77 Výkonnostní průkaz 

80 Členské příspěvky - pokračování členství 

81 Členské příspěvky + známka ČKS 

88 Členské příspěvky - Nový člen 

89 Členské příspěvky - Nový člen + známka ČKS 

99 Odvody ze závodů 

 
Příklady: 
odvod ze závodu č. 161718: 99161718  
platba za vystavení VP č. 000019: 77000019, 
platba členských příspěvku u nového člena č. 675431 se známkou ČKS: 89675431, 
platba startovného na KZ dětí za 2 psy s VP č. 088819 a VP č. 099919: 42088819 + rozpis platby 
za oba psy na e-mail pověřenému členu výboru, který bude obsahovat: předmět: platba 42088819  
tělo e-mailu:  
300 Kč;42088819 
300 Kč;42099919 
přičemž v předmětu je uveden variabilní symbol, pod kterým byla platba provedena, v tělu e-mailu 
je 300 Kč startovné za 1 psa, středník nebo čárka bez mezer, 42088819 je variabilní symbol, pod 
kterým by plátce provedl platbu za psa s VP č. 088819, kdyby platil startovné za tohoto psa na KZ 
dětí samostatně; totéž pak na dalším samostatném řádku u psa s VP č. 099919, 
nebo lze provést 2 samostatné platby pod různými v. s., a to: 42088819 a 42099919, v tomto případě 
není potřeba zasílat rozpis platby e-mailem. 
 


