Vykonávací predpis KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV č. 15/2011
o daroch a reklame
čl. 1
1. Každý člen KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej len KST) je oprávnený
sprostredkovať od právnickej osoby alebo fyzickej osoby pre potreby KST alebo jeho
organizačných jednotiek:
1. peňažný dar,
2. nepeňažný dar,
3. platenú inzerciu,
4. iný druh reklamy.
čl. 2
1. Platená inzercia môže byť zverejnená v časopise Krásy Slovenska,
v spravodajcoch, v propagačných materiáloch KST a na webovej stránke KST.
2. Finančné prostriedky získané za zverejnenie platenej inzercie alebo za poskytnutie
reklamy inému subjektu môžu byť použité:
1. pre potreby tej organizačnej zložky KST, ktorá inzerciu alebo reklamu
zverejnila, umožnila zverejniť alebo sprostredkovala zverejnenie,
2. pre potreby celého KST,
3. pre potreby inej organizačnej zložky KST len po vzájomnej písomnej
dohode medzi organizačnou zložkou, ktorá inzerciu alebo reklamu
zverejnila, umožnila zverejniť alebo sprostredkovala zverejnenie,
a organizačnou zložkou, ktorá využije získané finančné prostriedky.
čl. 3
1. Ak sa jedná o použitie daru pre účely KST ako celku, sekretariát KST a podpredseda
KST pre ekonomiku a marketing zabezpečia, že vždy bude zachovaný účel, na ktorý
bol dar poskytnutý.
2. Rovnaká povinnosť platí pre štatutárne orgány na úrovni regionálnych rád KST alebo
odborov KST a vedúcich klubov KST.
čl. 4
1. Sprostredkovateľ má nárok na odmenu za sprostredkovanie peňažného daru vo výške
15 % z hodnoty tohto daru.
2. Sprostredkovateľ má nárok na odmenu za sprostredkovanie platenej inzercie alebo
reklamy vo výške 15 % z ceny za zverejnenie inzercie alebo reklamy po odpočítaní
nákladov vydavateľa, KST alebo jeho organizačnej zložky na jej zverejnenie.
3. Sprostredkovateľ má nárok na odmenu za sprostredkovanie nepeňažného daru vo
výške 8 % z hodnoty nepeňažného daru, pričom dar bude ohodnotený cenou
obvyklou.
4. Odmena podľa bodu 1 a 2 bude vyplatená z finančných prostriedkov, ktoré
sprostredkovateľ získal, príp. z finančných prostriedkov toho, v prospech koho boli
finančné prostriedky získané. Odmena podľa bodu 3 bude vyplatená z finančných
prostriedkov toho, v prospech koho bol nepeňažný dar získaný.
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5. Odmena podľa bodu 1,2 a 3 bude vyplatená vždy za každý bežný kalendárny rok, ak
o ňu sprostredkovateľ požiada najneskôr do 10.1. nasledujúceho roka. V žiadosti je
sprostredkovateľ povinný uviesť a vyčísliť z akých darov a sprostredkovaných inzercií
sa odmena má vypočítať.
6. Ak sprostredkovateľ nepožiada o odmenu do 10.1. nasledujúceho roku za
predchádzajúci bežný kalendárny rok stráca nárok na odmenu.
7. Odmena sprostredkovateľovi neprislúcha za získané prostriedky so štátneho rozpočtu
a z verejných financií. (A. Krištofová)
8. Ak pri sprostredkovaní daru alebo platenej inzercie vznikli sprostredkovateľovi
výdavky a sprostredkovateľ prijal odmenu podľa bodu 1, 2 alebo 3 alebo jej časť, tieto
výdavky nesmú byť hradené z prostriedkov KST. Ak pri sprostredkovaní daru alebo
platenej inzercie vznikli sprostredkovateľovi výdavky a sprostredkovateľ neprijal
odmenu podľa bodu 1, 2 alebo 3, tieto výdavky mu budú po dokladovaní uhradené
z prostriedkov KST. Hodnota týchto výdavkov nesmie prekročiť 50 % z hodnoty daru,
resp. ceny platenej inzercie. Ak sprostredkovateľ príjme odmenu dodatočne, je
povinný poskytnutú náhradu výdavkov vrátiť.

Tento vykonávací predpis schválila Ústredná rada KST dňa 21. apríla 2012
a nadobudol účinnosť dňa 23. apríla 2012 . Úpravu tohto vykonávacieho predpisu schválil
Výkonný výbor KST dňa 22. októbra 2014 a nadobudol účinnosť 23. októbra 2014. Účinnosť
predpisu predĺžila Ústredná rada KST dňa 9.1.2015.

Ing. Teodor Chudý
podpredseda KST

Ing. Peter Dragúň
predseda KST
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