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S M � R N I C E 

 
 upravující pravidla pro hrazení finan�ních závazk� �len� sportovního klubu 

„MAESTRO CLUB  Kolovraty“ 
 
 

�l. 1 
P�edm�t úpravy 

 
1.1. Ve smyslu �lánku IV.4. písm. d) stanov sportovního klubu „MAESTRO CLUB 

Kolovraty“, (dále jen „stanovy sportovního klubu“), se vydává sm�rnice upravující 
pravidla pro hrazení finan�ních závazk� �len� „Sportovního klubu MAESTRO CLUB 
Kolovraty“, (dále jen „sportovní klub“), jejich práva a povinnosti p�i platbách a sankce 
za nepln�ní t�chto povinností. 

 
�l. 2 

Druhy poplatk�  
 

2.1. Každý �len sportovního klubu, který se hodlá zapojit do sportovní �innosti klubu 
v jednotlivých sportovních oddílech je povinen zaplatit: 

 
a) oddílový p�ísp�vek, 
b) nomina�ní poplatek do sout�že, 
c) náhradu za cvi�ební hodiny. 

 
2.2.  Oddílový p�ísp�vek se platí za b�žný kalendá�ní rok a to vždy p�edem, nejpozd�ji do  10-

ti kalendá�ních dn� po p�ihlášení se do sportovního oddílu nebo do 31. ledna každého 
roku do rukou hospodá�e sportovního klubu �i p�evodem na ú�et sportovního klubu. 
Výši oddílového p�ísp�vku stanoví výkonný výbor sportovního klubu, (dále jen 
„výkonný výbor“), podle finan�ní náro�nosti jednotlivých sportovních odv�tví. Výši 
oddílového p�ísp�vku výkonný výbor zve�ejní na každý kalendá�ní rok nejpozd�ji  do 
konce listopadu p�edchozího roku zp�sobem uvedeným ve stanovách klubu. Sou�asn� 
jeho výši uvede v rozpo�tu sportovního klubu, který schvaluje �lenská sch�ze 
sportovního klubu. �lenská sch�ze pro ú�ely schvalování rozpo�tu je svolávána 
zpravidla v prosinci kalendá�ního roku p�edcházejícímu rozpo�tovému roku.    

 
2.3. Oddílový p�ísp�vek za b�žný kalendá�ní rok nemusí uhradit ten �len sportovního klubu, 

který se do sportovního oddílu p�ihlásil po 1.10. kalendá�ního roku. 
 
2.4. Každý �len sportovního klubu, který vysloví souhlas a bude sportovním oddílem nebo 

sportovním klubem nominován do sportovní sout�že a bude uveden na soupisce 
družstva nebo startovní listin�, je povinen uhradit nomina�ní poplatek. 

 
2.5. Výši nomina�ního poplatku stanovuje s p�ihlédnutím k celkovým náklad�m na ú�ast ve 

sportovní sout�ži výkonný výbor. 
 
2.6. Náhrada za cvi�ební hodiny je poplatek, který je povinen uhradit sportovnímu klubu 

každý jeho �len, který se p�ihlásil do sportovního oddílu. Poplatek za cvi�ební hodiny 
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stanovuje výkonný výbor v sou�innosti s oddílovým vedoucím v návaznosti na výši 
pronájmu sportovišt�, používaných sportovních pom�cek, které zakoupil sportovní klub, 
pop�ípad� dalšími náklady sportovního klubu, které s danou sportovní disciplínou má. 

 
2.7. Poplatky za cvi�ební hodiny se vypo�ítávají a vym��ují zpravidla na celou sportovní 

sezónu. Pro nahodilou ú�ast �lena nebo ne�lena sportovního klubu ve sportovní 
disciplín� musí výkonný výbor stanovit platbu i za jednu cvi�ební hodinu.  

 
 

�l. 3 
Formy úhrady náhrady za cvi�ební hodiny 

 
3.1. Každý �len sportovního klubu, který se p�ihlásil do sportovního oddílu je povinen 

zaplatit poplatek za cvi�ební hodiny. Poplatek za cvi�ební hodiny m�že každý �len 
sportovního klubu zaplatit formou 

 
a) p�edplatného, 
b) zp�tn� – po výkonu sportu na cvi�išti. 
 

3.2. Poplatek za cvi�ební hodiny formou p�edplatného m�že uhradit každý �len sportovního 
klubu, který se p�ihlásil do sportovního oddílu. P�edplatné a jeho výši stanovuje 
výkonný výbor po dohod� s vedoucím sportovního oddílu podle náro�nosti jednotlivého 
sportu. Termín p�edplatného vyhlašuje výkonný výbor zp�sobem uvedeným ve 
stanovách sportovního klubu pro zve�ejn�ní zápisu z jednání výkonného výboru. 
Splatnost p�edplatného za cvi�ební hodiny je nejpozd�ji do 10-ti kalendá�ních dn� od 
vyhlášení. Sou�ástí vyhlášení termínu je i stanovení výše p�edplatného. P�edplatné je 
možné, pro celou sportovní sezónu uhradit i formou maximáln� 4 splátek. Toto neplatí 
v p�ípadech, že jde o sezónní sport, jehož sezóna je kratší než 6 po sob� jdoucích 
m�síc�. V t�chto p�ípadech se povoluje zaplacení p�edplatného maximáln� ve 2 
splátkách. Každý �len sportovního klubu, kterého se platba za cvi�ební hodiny týká, 
musí sd�lit hospodá�i sportovního klubu, zda bude cvi�ební hodiny hradit formou 
p�edplatného, v�etn� využití splátek nebo zp�tn� – po výkonu sportu na cvi�išti. Toto 
sd�lení musí provést v p�ihlášce ke vstupu do sportovního oddílu nebo vždy ve lh�t� 
ur�ené pro možné provedení p�edplatného, a to formou ur�enou výkonným výborem. 
Pokud formu úhrady za cvi�ební hodiny nesd�lí, má se za to, že bude hradit každou 
cvi�ební hodinu zp�tn� - po jejím výkonu na cvi�išti. Míru zvýhodn�ní zaplacení 
p�edplatného jednorázov� proti zaplacení p�edplatného ve splátkách stanovuje výkonný 
výbor.  

 
3.3. P�edplatné za cvi�ební hodinu hradí každý �len sportovního klubu zpravidla p�evodem 

z ú�tu na ú�et sportovního klubu. Zp�tn� – po výkonu sportu na cvi�išti platí �len, 
pop�ípad� i ne�len sportovního klubu, který se zapojil do sportovní aktivity ve 
sportovním oddílu sportovního klubu cenu cvi�ební hodiny, podle skute�ných 
cvi�ebních hodin sportu, zpravidla hotovostní platbou ihned po výkonu sportu na 
cvi�išti. Pro tyto ú�ely mu hospodá� sportovního klubu nebo vedoucí sportovního oddílu 
vydá o této platb� písemné potvrzení (da�ový doklad), podle obecn� závazných 
právních p�edpis�.  
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3.4. Každý �len sportovního klubu, který se rozhodne uhradit poplatek za cvi�ební hodiny 
formou p�edplatného, má nárok na slevu z ceny za cvi�ební hodiny. Výši slevy a zp�sob 
jejího výpo�tu stanovuje výkonný výbor..  

 
3.5. Formu poplatku za cvi�ební hodiny, kterou si �len sportovního klubu na po�átku 

sportovní sezóny nebo p�i vstupu do sportovního oddílu zvolil  není povoleno v pr�b�hu 
sportovní sezóny m�nit a je pro n�j závazná. Zaplacený poplatek za cvi�ební hodiny 
formou p�edplatného není možné v pr�b�hu sportovní sezóny p�evád�t na jiného �lena 
sportovního klubu, a to ani mezi rodinnými p�íslušníky, ani v rámci jednoho 
sportovního oddílu, není-li dále uvedeno jinak. 

 
3.6. Manželé, p�ípadn� osoby žijící ve spole�né domácnosti, pokud jsou oba �leny 

sportovního klubu, (dále jen „manželé“), kte�í soustavn� pe�ují o nezletilou osobu, 
mohou využít institutu spole�ného p�edplatného, avšak pouze po dobu, po kterou jeden 
z manžel� �erpá s souladu se zákonem mate�skou �i rodi�ovskou dovolenou, a to 
maximáln� do 3 let v�ku dít�te (u pé�e o nezletilou osobu se zdravotním postižením do 
6 let v�ku). V p�ípad� spole�ného p�edplatného uhradí p�edplatné pouze jeden 
z manžel�. Druhý z manžel� se v rámci spole�ného p�edplatného m�že zú�astnit 
oddílových akcí v p�ípad� absence prvního z manžel�. Spole�né p�edplatné platí vždy 
jen pro jeden oddíl. 

 
   

�l.4 
Vrácení p�edplatného za cvi�ební hodiny 

 
4.1. Nevy�erpaná �ástka p�edplatného za cvi�ební hodiny se �lenovi sportovního klubu 

nevrací, ledaže by o její vrácení písemn� požádal,  a to jen v p�ípadech: 
 

a) t�hotenství �lenky sportovního klubu, kdy toto t�hotenství musí být doloženo 
potvrzením léka�e; jako d�kaz posta�í rovn�ž t�hotenský pr�kaz, 

b) úrazu, kdy je pracovní neschopnost �lena sportovního klubu doložena potvrzením 
o pracovní neschopnosti vydaném léka�em delší než 14 dn�, 

c) dlouhodobé nemoci, kdy je pracovní neschopnost �lena sportovního klubu doložena 
potvrzením o pracovní neschopností vydaném léka�em nebo na základ� �estného 
prohlášení �lena sportovního klubu delší než 6 týdn�,   

 
4.2. V p�ípadech uvedených v �l. 4.1 písm. a) až c) se vrátí �lenovi sportovního klubu 

pom�rná �ást p�edplatného za zameškané cvi�ební hodiny od doby podání žádosti. Od 
této �ástky se ode�te sleva podle �l. 3.4. a náklady na p�evod pen�z z ú�tu sportovního 
klubu na jiný ú�et, který ur�í �len sportovního klubu, p�íp. náklady na výb�r hotovosti 
z ú�tu sportovního klubu.  

 
4.3. V p�ípad�, že pominou d�vody k p�erušení sportovní �innosti v rámci sportovní sezóny, 

má právo �len sportovního klubu na platbu za cvi�ební hodiny formou p�edplatného, 
v�etn� slevy z ceny, podle �lánku 3.4. 
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�l. 5 
Využití p�íjm� poplatk� sportovním oddílem  

nebo sportovním klubem 
 

5.1. Všechny oddílové p�ísp�vky, nomina�ní poplatky k ú�asti na sportovních sout�žích a 
poplatky za cvi�ební hodiny se p�ednostn� použijí k úhradám náklad� spojených 
s �inností tohoto sportovního oddílu, v rámci kterého byly vybrány. Pokud v rámci 
�innosti sportovního oddílu budou vykázány finan�ní p�ebytky, o jejich využití 
rozhoduje výkonný výbor v úzké sou�innosti s oddílovými vedoucími v souladu 
s obecnými ustanoveními danými stanovami sportovního klubu. K takovému využití 
finan�ních prost�edk� musí p�ipojit své písemné stanovisko prezident sportovního 
klubu v p�ípad�, že nebyl osobn� ú�asten jednání výkonného výboru. Je-li toto 
stanovisko záporné, výkonný výbor projedná záležitost využití t�chto prost�edk� na 
svém nejbližší zasedání, kterého se musí prezident sportovního klubu ú�astnit. Do této 
doby nesmí výkonný výbor provést výkon sporného rozhodnutí. 

 
�l. 6 

Sankce 
 

6.1. �len sportovního klubu, který se p�ihlásil k �innosti do sportovního oddílu a nezaplatil 
oddílový p�ísp�vek nemá nárok se �innosti tohoto oddílu ú�astnit. �len sportovního 
klubu, který byl s jeho souhlasem sportovním oddílem nebo sportovním klubem 
nominován do sportovní sout�že  a nezaplatil nomina�ní poplatek se nesmí sout�že 
ú�astnit. 

 
6.2. Nesplní-li �len sportovního klubu jakýkoli pen�žitý závazek v jeho �ádném termínu 

splatnosti, bude mu hospodá�em klubu stanoven jeden náhradní termín splatnosti 
závazku. Náhradní termín splatnosti nesmí být delší než 30 kalendá�ních dn� od 
�ádného termínu splatnosti závazku. Nesplní-li �len sportovního klubu sv�j pen�žitý 
závazek ani v tomto náhradním termínu splatnosti, je povinen zaplatit sportovnímu 
klubu penále, které �iní 0,05% za každý zapo�atý kalendá�ní den prodlení po�ínaje 
dnem následujícím po dni náhradního data splatnosti závazku.  

 
6.3. V p�ípad�, že �len sportovního klubu nesplní sv�j finan�ní závazek, v�etn� 

stanoveného penále do 3 m�síc� po dni náhradního data splatnosti závazku, je povinen 
prezident sportovního klubu, jménem sportovního klubu podat na tohoto �lena 
sportovního klubu žalobu u obecného soudu pro v�ci ob�anskoprávní. Sou�ásti této 
žaloby musí být i vznesení nárok� na náhradu škody vzniklé sportovnímu klubu.  

 
6.4.   Nespln�ním povinností �lena sportovního klubu zaplatit oddílový p�ísp�vek nebo 

poplatky za vy�erpané cvi�ební hodiny je jednozna�né porušením �l. IV.4. písm. d) 
stanov sportovního klubu a ve smyslu �l. III.5, �ásti Ad B písm. c) t�chto stanov je 
p�edm�tné jednání posuzováno jako hrubé porušení povinností �lena sportovního 
klubu. Výkonný výbor vypracuje bez zbyte�ných odklad�  návrh na zrušení �lenství 
takovéhoto �lena sportovního klubu a tento p�edloží na nejbližší �lenskou sch�zi.     
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�l. 7 

Platnost a ú�innost sm�rnice 
 

7.1. Tato sm�rnice byla schválena �lenskou sch�zí sportovního klubu dne 3.12.2005 pod 
�íslem usn. ……….., vstupuje v platnost tímto dnem a je ú�inná ode dne 1.1.2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ing. Petr Sou�ek 
prezident sportovního klubu 

 Petr Majer 
viceprezident sportovního klubu 

 
 
Rozd�lovník: 
 
Výtisk: �. 1:  Prezident sportovního klubu k založení do dokumentace sportovního klubu, 
 �. 2:   Hospodá� sportovního klubu – k založení do ú�etní dokumentace sportovního klubu. 
 
             
Elektronický dokument (soubor ve formátu PDF) 

�. 1-5:   �lenové výkonného výboru sportovního klubu, 
             �. 6-8:   �lenové kontrolní komise sportovního klubu, 
             �. 9-11:  Vedoucí sportovních oddíl�, 
             �. 12:   K vystavení na webové stránky sportovního klubu. 
           
 
 


