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S M Ě R N I C E 
 

 upravující pravidla pro hrazení finančních závazků členů „Sportovního klubu 

MAESTRO CLUB  Kolovraty“ 

 
 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

 

1.1. Ve smyslu článku IV.4. písm. d) stanov „Sportovního klubu MAESTRO CLUB 

Kolovraty“, (dále jen „stanovy sportovního klubu“), se vydává směrnice upravující 

pravidla pro hrazení finančních závazků členů „Sportovního klubu MAESTRO CLUB 

Kolovraty“, (dále jen „sportovní klub“), jejich práva a povinnosti při platbách a sankce 

za neplnění těchto povinností. 

 

Čl. 2 

Druhy poplatků  

 

2.1. Každý člen sportovního klubu, který se hodlá zapojit do sportovní činnosti klubu 

v jednotlivých sportovních oddílech je povinen zaplatit: 

 

a) oddílový příspěvek, 

b) nominační poplatek do soutěže, 

c) náhradu za cvičební hodiny. 

 

2.2.  Oddílový příspěvek se platí za běžný kalendářní rok a to vždy předem, nejpozději do  10-

ti kalendářních dnů po přihlášení se do sportovního oddílu nebo do 31. ledna každého 

roku do rukou hospodáře sportovního klubu či převodem na účet sportovního klubu. 

Výši oddílového příspěvku stanoví výkonný výbor sportovního klubu, (dále jen 

„výkonný výbor“), podle finanční náročnosti jednotlivých sportovních odvětví. Výši 

oddílového příspěvku výkonný výbor zveřejní na každý kalendářní rok nejpozději v 

průběhu listopadu předchozího roku způsobem uvedeným ve stanovách klubu. Současně 

jeho výši uvede v rozpočtu sportovního klubu, který schvaluje členská schůze 

sportovního klubu. Členská schůze pro účely schvalování rozpočtu je svolávána podle 

stanov sportovního klubu na konci předchozího kalendářního roku, zpravidla v prosinci .   

 

2.3. Oddílový příspěvek za běžný kalendářní rok nemusí uhradit ten člen sportovního klubu, 

který se do sportovního oddílu přihlásil po 1.10. kalendářního roku. 

 

2.4. Každý člen sportovního klubu, který vysloví souhlas a bude sportovním oddílem nebo 

sportovním klubem nominován do sportovní soutěže a bude uveden na soupisce 

družstva nebo startovní listině, je povinen uhradit nominační poplatek. 

 

2.5. Výši nominačního poplatku stanovuje s přihlédnutím k celkovým nákladům na účast ve 

sportovní soutěži výkonný výbor. 

 

2.6. Náhrada za cvičební hodiny je poplatek, který je povinen uhradit sportovnímu klubu 

každý jeho člen, který se přihlásil do sportovního oddílu. Poplatek za cvičební hodiny 

stanovuje výkonný výbor v součinnosti s oddílovým vedoucím v návaznosti na výši 
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pronájmu sportoviště, používaných sportovních pomůcek, které zakoupil sportovní klub, 

popřípadě dalšími náklady sportovního klubu, které s danou sportovní disciplínou má. 

 

2.7. Poplatky za cvičební hodiny se vypočítávají a vyměřují zpravidla na celou sportovní 

sezónu. Pro nahodilou účast člena nebo nečlena sportovního klubu ve sportovní 

disciplíně musí výkonný výbor stanovit platbu i za jednu cvičební hodinu.  

 

Čl. 3 

Formy úhrady náhrady za cvičební hodiny 

 

3.1. Každý člen sportovního klubu, který se přihlásil do sportovního oddílu je povinen 

zaplatit poplatek za cvičební hodiny. Poplatek za cvičební hodiny může každý člen 

sportovního klubu zaplatit formou 

 

a) předplatného, 

b) zpětně – po výkonu sportu na cvičišti, 

c) permanentky na 10 vstupů 

 

3.2. Poplatek za cvičební hodiny formou předplatného může uhradit každý člen sportovního 

klubu, který se přihlásil do sportovního oddílu. Předplatné a jeho výši stanovuje 

výkonný výbor po dohodě s vedoucím sportovního oddílu podle náročnosti jednotlivého 

sportu. Termín předplatného vyhlašuje výkonný výbor způsobem uvedeným ve 

stanovách sportovního klubu pro zveřejnění zápisu z jednání výkonného výboru. 

Splatnost předplatného za cvičební hodiny je nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od 

vyhlášení. Součástí vyhlášení termínu je i stanovení výše předplatného. Předplatné je 

možné, pro celou sportovní sezónu uhradit i formou maximálně 4 splátek. Toto neplatí 

v případech, že jde o sezónní sport, jehož sezóna je kratší než 6 po sobě jdoucích 

měsíců. V těchto případech se povoluje zaplacení předplatného maximálně ve 2 

splátkách. Každý člen sportovního klubu, kterého se platba za cvičební hodiny týká, 

musí sdělit hospodáři sportovního klubu, zda bude cvičební hodiny hradit formou 

předplatného, včetně využití splátek nebo zpětně – po výkonu sportu na cvičišti. Toto 

sdělení musí provést v přihlášce ke vstupu do sportovního oddílu nebo vždy ve lhůtě 

určené pro možné provedení předplatného, a to formou určenou výkonným výborem. 

Pokud formu úhrady za cvičební hodiny nesdělí, má se za to, že bude hradit každou 

cvičební hodinu zpětně - po jejím výkonu na cvičišti. Míru zvýhodnění zaplacení 

předplatného jednorázově proti zaplacení předplatného ve splátkách stanovuje výkonný 

výbor.  

3.3. Poplatek za cvičební hodiny formou permanentky na 10 vstupů může uhradit každý člen 

klubu, který se přihlásil do sportovního oddílu. Cenu permanentky vyhlašuje výkonný 

výbor vždy pro danou sezónu a daný sport. Cena permanentky je splatná vždy před 

první účastí na daném sportu. Permanentka je platná pro deset vstupů, ale maximálně 

vždy do konce dané sezóny. Nevyčerpané vstupy po skončení sezóny propadají. 

V průběhu sezóny lze zakoupit i více permanentek. Permanentka je nepřenosná mezi 

členy a současně ji nelze nikomu zapůjčit. Po dohodě s vedoucím oddílu nemusí 

výkonný výbor cenu za permanentku na 10 vstupů pro danou sezónu stanovit (potom 

zůstávají jen dvě formy úhrady za cvičební hodiny – předplatné a zpětně po výkonu 

sportu na cvičišti). 

 

3.4. Předplatné za cvičební hodinu hradí každý člen sportovního klubu zpravidla převodem 

z účtu na účet sportovního klubu. Zpětně – po výkonu sportu na cvičišti platí člen, 
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popřípadě i nečlen sportovního klubu, který se zapojil do sportovní aktivity ve 

sportovním oddílu sportovního klubu cenu cvičební hodiny, podle skutečných 

cvičebních hodin sportu, zpravidla hotovostní platbou ihned po výkonu sportu na 

cvičišti. Pro tyto účely mu hospodář sportovního klubu nebo vedoucí sportovního oddílu 

vydá o této platbě písemné potvrzení (daňový doklad), podle obecně závazných 

právních předpisů.  

 

3.5. Každý člen sportovního klubu, který se rozhodne uhradit poplatek za cvičební hodiny 

formou předplatného, má nárok na slevu z ceny za cvičební hodiny. Výši slevy a způsob 

jejího výpočtu stanovuje výkonný výbor..  

 

3.6. Formu poplatku za cvičební hodiny, kterou si člen sportovního klubu na počátku 

sportovní sezóny nebo při vstupu do sportovního oddílu zvolil  není povoleno v průběhu 

sportovní sezóny měnit a je pro něj závazná. Zaplacený poplatek za cvičební hodiny 

formou předplatného není možné v průběhu sportovní sezóny převádět na jiného člena 

sportovního klubu, a to ani mezi rodinnými příslušníky, ani v rámci jednoho 

sportovního oddílu, není-li dále uvedeno jinak. 

 

3.7. Manželé, případně osoby žijící ve společné domácnosti, pokud jsou oba členy 

sportovního klubu, (dále jen „manželé“), kteří soustavně pečují o nezletilou osobu, 

mohou využít institutu společného předplatného, avšak pouze po dobu, po kterou jeden 

z manželů čerpá s souladu se zákonem mateřskou či rodičovskou dovolenou, a to 

maximálně do 3 let věku dítěte (u péče o nezletilou osobu se zdravotním postižením do 

6 let věku). V případě společného předplatného uhradí předplatné pouze jeden 

z manželů. Druhý z manželů se v rámci společného předplatného může zúčastnit 

oddílových akcí v případě absence prvního z manželů. Společné předplatné platí vždy 

jen pro jeden oddíl. 

 

   

Čl.4 

Vrácení předplatného a permanentky za cvičební hodiny 
 

4.1. Nevyčerpaná částka předplatného nebo permanentky za cvičební hodiny se členovi 

sportovního klubu nevrací, ledaže by o její vrácení písemně požádal,  a to jen v 

případech: 

 

a) těhotenství členky sportovního klubu, kdy toto těhotenství musí být doloženo 

potvrzením lékaře; jako důkaz postačí rovněž těhotenský průkaz, 

b) úrazu, kdy je pracovní neschopnost člena sportovního klubu doložena potvrzením 

o pracovní neschopnosti vydaném lékařem delší než 14 dnů, 

c) dlouhodobé nemoci, kdy je pracovní neschopnost člena sportovního klubu doložena 

potvrzením o pracovní neschopností vydaném lékařem nebo na základě čestného 

prohlášení člena sportovního klubu delší než 6 týdnů,   

 

4.2. V případech uvedených v čl. 4.1 písm. a) až c) se vrátí členovi sportovního klubu 

poměrná část předplatného za zameškané cvičební hodiny od doby podání žádosti. Od 

této částky se odečte sleva podle čl. 3.4. a náklady na převod peněz z účtu sportovního 

klubu na jiný účet, který určí člen sportovního klubu, příp. náklady na výběr hotovosti 

z účtu sportovního klubu.  
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4.3. V případě, že pominou důvody k přerušení sportovní činnosti v rámci sportovní sezóny, 

má právo člen sportovního klubu na platbu za cvičební hodiny formou předplatného, 

včetně slevy z ceny, podle článku 3.4. 

 

 

Čl. 5 

Využití příjmů poplatků sportovním oddílem  

nebo sportovním klubem 

 

5.1. Všechny oddílové příspěvky, nominační poplatky k účasti na sportovních soutěžích a 

poplatky za cvičební hodiny se přednostně použijí k úhradám nákladů spojených 

s činností tohoto sportovního oddílu, v rámci kterého byly vybrány. Pokud v rámci 

činnosti sportovního oddílu budou vykázány finanční přebytky, o jejich využití 

rozhoduje výkonný výbor v úzké součinnosti s oddílovými vedoucími v souladu 

s obecnými ustanoveními danými stanovami sportovního klubu. K takovému využití 

finančních prostředků musí připojit své písemné stanovisko prezident sportovního 

klubu v případě, že nebyl osobně účasten jednání výkonného výboru. 

 

Čl. 6 

Sankce 

 

6.1. Člen sportovního klubu, který se přihlásil k činnosti do sportovního oddílu a nezaplatil 

oddílový příspěvek nemá nárok se činnosti tohoto oddílu účastnit. Člen sportovního 

klubu, který byl s jeho souhlasem sportovním oddílem nebo sportovním klubem 

nominován do sportovní soutěže  a nezaplatil nominační poplatek se nesmí soutěže 

účastnit. 

 

6.2. Nesplní-li člen sportovního klubu jakýkoli peněžitý závazek v jeho řádném termínu 

splatnosti, bude mu hospodářem klubu stanoven jeden náhradní termín splatnosti 

závazku. Náhradní termín splatnosti nesmí být delší než 30 kalendářních dnů od 

řádného termínu splatnosti závazku. Nesplní-li člen sportovního klubu svůj peněžitý 

závazek ani v tomto náhradním termínu splatnosti, je povinen zaplatit sportovnímu 

klubu penále, které činí 0,05% za každý započatý kalendářní den prodlení počínaje 

dnem následujícím po dni náhradního data splatnosti závazku.  

 

6.3. V případě, že člen sportovního klubu nesplní svůj finanční závazek, včetně 

stanoveného penále do 3 měsíců po dni náhradního data splatnosti závazku, je povinen 

prezident sportovního klubu, jménem sportovního klubu podat na tohoto člena 

sportovního klubu žalobu u obecného soudu pro věci občanskoprávní. Součásti této 

žaloby musí být i vznesení nároků na náhradu škody vzniklé sportovnímu klubu.  

 

6.4.   Nesplněním povinností člena sportovního klubu zaplatit oddílový příspěvek nebo 

poplatky za vyčerpané cvičební hodiny je jednoznačné porušením Čl. IV.4. písm. d) 

stanov sportovního klubu a ve smyslu čl. III.5, části Ad B písm. c) těchto stanov je 

předmětné jednání posuzováno jako hrubé porušení povinností člena sportovního 

klubu. Výkonný výbor vypracuje bez zbytečných odkladů návrh na zrušení členství 

takovéhoto člena sportovního klubu a tento předloží na nejbližší členskou schůzi.     
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Čl. 7 

Platnost a účinnost směrnice 

 

7.1. Tato směrnice byla schválena členskou schůzí sportovního klubu dne 1.12.2013 pod 

usnesením č. 01/12/13-10 a vstupuje v platnost tímto dnem, je účinná ode dne 

1.1.2014 a datem nabytí účinnosti ruší platnost a účinnost všech směrnic dříve 

upravujících výše uvedené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ing. Petr Souček, Ph.D. 

prezident sportovního klubu 

 Ing. Petr Pavlů, CSc. 

viceprezident sportovního klubu 

 

 
Rozdělovník: 

 

Výtisk: č. 1:  Prezident sportovního klubu k založení do dokumentace sportovního klubu, 

 č. 2:   Hospodář sportovního klubu – k založení do účetní dokumentace sportovního klubu. 

 

             

Výtisk elektronický (soubor ve formátu PDF) 

č. 1:   Členové výkonného výboru sportovního klubu, 

             č. 2:   Členové kontrolní komise sportovního klubu, 

             č. 3-5:   Vedoucí sportovních oddílů, 

             č. 6:   K vystavení na webové stránky sportovního klubu. 

           

 

 


