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Metodický pokyn pro výběr členských poplatků v roce 2019 

 

I. 

Členské poplatky slouží pro pokrytí části nákladů spojených s činností jednotlivých týmů a 
provozem naší organizace jako celku. Jejich výše byla odsouhlasena na Členské schůzi, konané 
18.1.2019. 

II. 

Výše členských příspěvků pro rok 2019: 

a) přípravky (ročník narození 2008 a vyšší)     1400,- Kč 

b) ml. žáci, st. žáci (ročník narození 2004 až 2007)    1600,- Kč 

c) dorost/muži do 18ti let (ročník narození 2001 až 2003)   1800,- Kč 

d) muži nad 18 let (ročník narození 2000 a nižší)    1900,- Kč 

e) dospělí, nevyužívající šaten a fotbalového hřiště, důchodci   200,- Kč 

f) od placení příspěvků jsou osvobozeni členové VV, trenéři, vedoucí družstev, členové 
kádru „A“ týmu, děti členů VV mladší 18-ti let, děti trenérů a vedoucích družstev mladší 
18-ti let 

III. 

Termín pro výběr členských příspěvků: 

a) všichni členové klubu jsou povinni uhradit členské příspěvky pro rok 2018 v plné výši do 

31.3.2019 
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IV. 

Způsob výběru členských příspěvků 

a) existují dvě varianty výběru členských příspěvků: 

− Preferovanou variantou výběru členských příspěvků je převodem na účet SK 
Chválkovice z.s., č. ú. 2500968535/2010, variabilní symbol 1901, do zprávy pro 
příjemce uvést „Členský příspěvek příjmení jméno“. 

− Druhou variantou je předání členského příspěvku trenérovi nebo vedoucímu 
příslušného družstva a to nejpozději v termínech uvedených výše. Trenér nebo 

vedoucí poté vybrané členské příspěvky předá předsedovi klubu Michalu Ponížilovi. 
Sekretář klubu David Hrbáček následně vystaví příjmové doklady, které předá 
trenérům či vedoucím jednotlivých družstev a ti zajistí předání těchto dokladů 
hráčům. 

b) v případě, že se některý hráč nezúčastní tréninků, zápasů apod. před 31. 3. 2019, je 
povinen příspěvky uhradit ihned při své první návštěvě po 31. 3. 2019 

V. 

Sankce za nezaplacení členských příspěvků 

a) členové, kteří neuhradí členské příspěvky v termínu uvedeném v čl. III odst. a) se po tomto 
termínu nebudou moci účastnit tréninků a zápasů organizovaných SK Chválkovice z.s. ani 
jinak využívat majetek a zařízení SK Chválkovice z.s. 

 

V Olomouci dne 20. 1. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:         

 

 
_____________________________    

        Michal Ponížil       

předseda SK Chválkovice z.s.           
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