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SYSTÉM PLATEB ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ FLORBAL CHOMUTOV, Z. S. 
(platný od 1. 5. 2017) 

 

Úvod 
 

Florbal Chomutov, z. s. je spolek, jehož hlavní činností je zajišťování pravidelné sportovní činnosti dětí, mládeže a 
dospělých. K provozování své činnosti využívá jako jeden z hlavních ekonomických zdrojů příspěvky členů. Tento 
předpis upravuje vztah klubu a jeho členů při platbách příspěvků. 
 

Na organizaci sportovní výchovy mládeže úzce spolupracuje se Střediskem volného času Domeček Chomutov, 
který hradí část nákladů na provoz mládežnických kategorií. Proto některá mládežnická družstva klubu (viz 
tabulka níže) hradí část členských příspěvků přímo na účet Střediska volného času Domeček. 
 

 

1. Výše a způsob úhrady členských příspěvků 
 

Výše členských příspěvků je stanovena v závislosti na ekonomické náročnosti vedení jednotlivých 
kategorií. Z členských příspěvků jsou hrazeny především tyto náklady: doprava, startovné do soutěže, 
soutěžní kauce, náklady na pořádání domácích turnajů, týmové a tréninkové vybavení, podíl na fixních 
nákladech klubu nezbytných k organizaci své činnosti, dohody o provedení práce s trenéry, vzdělávání 
trenérů a pronájmy sportovišť, pokud tyto nepokryje dotace od statutárního města Chomutov. 
 

1.1 Pro kategorie muži A, muži B, junioři, dorostenci A, starší žáci A, mladší žáci, elévové, přípravka,  
 ženy, juniorky, starší žákyně, mladší žákyně a elévky je výše členských příspěvků stanovena na  
 6.000 Kč. 
 

1.2 Pro kategorii dorostenky je výše členských příspěvků stanovena na 4.500 Kč. 
1.3 Pro kategorie starší žáci B a dorostenci B je výše členských příspěvků stanovena na 5.000 Kč. 
1.4 Pro kategorii elévové Jirkov a přípravka Jirkov je výše členských příspěvků stanovena na 2.000 Kč. 
1.5 Pro kategorii veteráni je výše členských příspěvky stanovena na 1.500 Kč. 
 

1.6 Členské příspěvky se hradí ve čtvrtletních splátkách. Členové mají možnost zvolit také formu  
 dvou pololetních splátek, případně uhradit celou výši v jednorázové platbě. Termíny plateb  
 viz článek 3. 
 

1.7 V odůvodněných případech mohou členové klubu požádat o rozdělení platby členských  
 příspěvků do více splátek. Žádost je potřeba v písemné podobě doručit předsedovi klubu, a to  
 před vypršením termínu splatnosti platby. Žádosti posuzuje a schvaluje výkonný výbor klubu. 
 

2. Speciální programy plateb členských příspěvků 
 

Klub s ohledem na šetrnost k rodinným rozpočtům a v reakci na složení své členské základny 
stanovuje tyto speciální programy členských příspěvků: 
 

2.1 Program č. 1: Sourozenci 
 Nedílnou součástí členské základny klubu jsou sourozenci. Klub Florbal Chomutov, z. s. si cení  
 důvěry rodičů a nechce zatěžovat rodinné rozpočty více, než je nezbytně nutné. Proto stanovuje  
 tento rodinný program: 
    

   1. dítě  100% stanovené výše členských příspěvků 
   2. dítě  zdarma 
   3. a další dítě 50% stanovené výše členských příspěvků 
 

2.2 Program č. 2: Dojíždění 
V kategoriích dorost, junioři, muži a dorostenky, juniorky, ženy, je v současnosti Chomutov  
spádovou oblastí také pro hráče z okolních okresů, kteří se rozhodli spojit svoji budoucnost  
s klubem Florbal Chomutov. Dojíždění je obvykle spojeno s vysokými náklady. Hráčům, kteří mají  
trvalé bydliště mimo okres Chomutov, může být přiznána sleva ve výši 50% ze stanovené výše  
členských příspěvků. Sleva je poskytována formou odpuštění platby na druhou polovinu sezóny.  
Na tuto slevu mají nárok hráči, kteří si plní své povinnosti, účastní se tréninků/utkání dle  
stanovených pravidel, řádně reprezentují klub a nemají žádné kázeňské prohřešky. Slevy 
schvaluje výkonný výbor klubu na návrh šéftrenéra klubu nejpozději do 30. 11. 
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2.3 Program č. 3: Sociální podpora 
Hráči nebo jeho zákonný zástupce může v těžkých životních situacích, za které je považována  
ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost ze zdravotních důvodů či jiná prokazatelná  
ztráta příjmů, požádat výkonný výbor klubu o snížení nebo úplné zproštění povinnosti platby  
členských příspěvků. Žádost je potřeba předložit písemně, a to kdykoliv během roku. 

  
2.4 Program č. 4: Sponzor klubu 
 V případě, že člen získá pro klub partnera formou Darovací smlouvy nebo Smlouvy o reklamě  
 a) v minimální výši 10.000 Kč, jsou mu pro danou sezónu odpuštěny členské příspěvky v plné výši. 
 b) v minimální výši 5.000 Kč, je mu odpuštěna třetí a čtvrtá měsíční splátka. 

 

3. Termíny plateb 
 

3.1 Za období, na které se hradí členské příspěvky, se považuje sportovní sezóna se začátkem 1. 7. a  
koncem 30. 6. následujícího kalendářního roku. 

 

3.2 Čtvrtletní splátka stanovena ve výši 1.500 Kč je platbou vždy na tři následující tréninkové měsíce. 
 

3.2 Splatnost 
a) První splátka je splatná vždy k 30. 6. a vztahuje se na měsíce červenec, srpen a září. 
 

b) Druhá splátka je splatná vždy k 30. 9. a vztahuje se na měsíce říjen, listopad a prosinec. * 
*Pozn.: Kategorie starší žáci, mladší žáci, elévové, přípravka, starší žákyně, mladší žákyně a elévky hradí tuto splátku na  
účet Střediska volného času. 
 

c) Třetí splátka je splatná vždy k 31. 12. a vztahuje se na měsíce leden, únor a březen. 
 

d) Čtvrtá splátka je splatná vždy k 31. 3. a vztahuje se na měsíce duben, květen a červen. * 
*Pozn.: Netýká se kategorií, které platí 4.500 Kč na sezónu. 
 

3.3 Noví členové 
 Při vzniku členství v průběhu sezóny, vstupuje nově registrovaný člen do systému plateb  

nejbližší splátkou následující po datu registrace člena klubu.  
(Příklad: Hráč je registrovaný k 15. 10. Do systému členských příspěvků tak vstupuje splátkou  
splatnou k 31.12.) 

 

4. Forma plateb 
 

4.1 Členské příspěvky jsou hrazeny výhradně v bezhotovostní formě na účet klubu vedený pod číslem  
545556578/2010 u FIO banky Chomutov. Ve výjimečných případech může být platba provedena  
hotově sekretáři klubu. 
 

4.2 Klub může na požádání vystavit na platbu členských příspěvků fakturu. Obvykle v případě, pokud  
hráč nebo jeho zákonný zástupce má nárok na proplacení nákladů od zaměstnavatele. 

4.3 Klub může na požádání vystavit potvrzení o zaplacení členských příspěvků pro potřeby poskytnutí  
příspěvku od zdravotní pojišťovny. Tato potvrzení vystavuje sekretář klubu. 

  

4.4 Náležitosti platby 
a) Variabilní symbol: uveďte prvních šest čísel z rodného čísla hráče nebo hráčky.  
b) Popis pro příjemce: uveďte příjmení hráče bez diakritiky a účel platby (např. Novak-prispevky) 
 

Při nedodržení všech náležitostí může dojít k záměně jména a platba může být připsána jiné  
osobě. 

 
  
 
 

Podrobný rozpis plateb je přílohou tohoto předpisu. 
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Příkladový rozpis plateb členských příspěvků 
 
Uvádíme rozpis plateb pro následující dvě sezóny. Rozpis je platný za předpokladu, že výkonný výbor ani valná 
hromada klubu v příštích letech nebudou předpis plateb členských příspěvků upravovat. V případě jakýchkoliv 
změn v nastavení členských příspěvků v dalších letech budou členové neprodleně informováni a rozpis plateb 
bude upraven. 
 
 

Platební údaje pro platby Florbal Chomutov, z. s. 
Bankovní účet:   545556578 
Kód banky:  2010 
Variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla hráče 
Poznámka pro příjemce: Prijmeni-prispevky 
 

Kontaktní osoba pro platby klubu: Ing. Martin Bocian (725 240 481, bocian@florbalchomutov.cz) 
 
 

Platební údaje pro platby Středisku volného času Domeček Chomutov 
Bankovní účet:  107-8357020297 
Kód banky:  0100 
Variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla hráče 
Poznámka pro příjemce: Prijmeni-florbal 
 

Kontaktní osoba pro platby Domečku: Mgr. Milan Märc (602 118 256, reditel@ddmcv.cz) 

  Splatnost Částka Kategorie Komu Číslo účtu VS 
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1. 30. 6. 2017 1.500 Kč Všechny kategorie Chomutov Klubu 545556578/2010 Rodné číslo 

2. 30. 9. 2017 
1.500 Kč 

Muži, junioři, dorost, ženy, juniorky, dorostenky Klubu 545556578/2010 Rodné číslo 

St.žáci, ml.žáci, elévové, přípravka, žákyně, elévky SVČ 107-8357020297/0100 Rodné číslo 

1.000 Kč Elévové Jirkov, přípravka Jirkov Klubu 545556578/2010 Rodné číslo 

3. 31. 12. 2017 
1.500 Kč Všechny kategorie Chomutov Klubu 545556578/2010 Rodné číslo 

1.000 Kč Elévové Jirkov, přípravka Jirkov Klubu 545556578/2010 Rodné číslo 

4. 31. 3. 2018 
1.500 Kč 

Dorostenky Neplatí 

Ostatní kategorie Klubu 545556578/2010 Rodné číslo 

500 Kč Dorostenci B, Starší žáci B Klubu 545556578/2010 Rodné číslo 

*Pozn. Při pololetní či jednorázové platbě nezapomeňte rozlišit platbu SVČ Domeček. 
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