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Směrnice  č. 2 
o výši a výběru čl. příspěvků a jiných plateb 

znění k 1.9.2021 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Tato směrnice upravuje výši a podmínky výběru členských příspěvků do zapsaného spolku Judo 

Ústí nad Labem, z. s. (dále jen spolek).  
2. Směrnice určuje jiné poplatky do spolku a úhrady spolku. 
3. Dále směrnice upravuje případné sankce při nedodržení platby do spolku. 
 

Čl. 2 
Výše členského příspěvku 

 
1. Výše členského příspěvku je stanovena na 3.700,-Kč / rok (12 měsíců).  
2. Možnost úhrady členského příspěvku je: 

a) jednorázově 1 x 3.700,-Kč, 
b) na splátky 1 x 2.700,-Kč + 1 x 1.000,-Kč (druhá splátka). Druhá splátka čl. příspěvku je splatná 

nejpozději do 5-ti měsíců od provedení 1. splátky.  
Platbu čl. příspěvku lze provést na tréninku komukoliv z Výboru spolku nebo převodem na 
účet u Fio banky č. 2500155294/2010 jako variabilní symbol uveďte číslo 22014 a uveďte do 
zprávy pro příjemce jméno a příjmení člena. Stav platby lze ověřit na internetové adrese 
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2500155294 . 

3. Součástí čl. příspěvku je i výběr poplatku na licenční známy do Českého svazu juda a případné 
platby 3 stranám. 

 
Čl. 3 

Výše členského příspěvku funkcionářů a trenérů 
 
1. Členové Výboru, aktivní trenéři a rozhodčí jsou od placení členského příspěvku osvobozeni, je jim 

i v plné výši zaplacen poplatek do Českého svazu juda. 
2. Pasivní trenéři a neaktivní členové starší 18 let platí členský příspěvek ve výši 3.000,-Kč / rok, 

platba obsahuje poplatek do Českého svazu juda. 
 

Čl. 4 
Jiné poplatky 

 
1. Příspěvek na dopravu stanovuje směrnice č. 1 a její příloha č. 1. 
2. Dále může být vybírán příspěvek na ubytování.  
3. O příspěvku na ubytování rozhoduje Výbor spolku za stejných podmínek jako o příspěvku na 

dopravu dle směrnice č. 1. 
4. Ve výjimečných případech může Výbor spolku rozhodnout o proplacení jiných náhrad (stravné, 

dálniční poplatek apod.) 
5. Startovné na schválených akcích je členům spolku hrazeno. 
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Čl. 5 
Sankce 

 
1. V okamžiku vzniku povinnosti uhradit členský příspěvek, případně splátku členského příspěvku, 

bude členovi zaslán mail s uvedením data nutnosti úhrady členského příspěvku, zpravidla do 14 
dnů. U splátky členského příspěvku bude mail s uvedením, zda se jedná o první nebo druhou 
splátku. Nezaslání mailu nezakládá důvod neuhrazení členského příspěvku řádně a včas. 

2. V případě neprovedení platby v uvedeném termínu, nebude moci člen čerpat výhody plynoucí ze 
zaplacení členského příspěvku zejména: 
1. úhrada startovného na soutěžích, 
2. úhrada cestovného, 
3. úhrada ubytování, 
4. úhrada soustředění, 
5. účast na akcích pořádaných veřejným spolkem. 

3. Člen se bude moci akcí uvedených v odst. 2 zúčastnit na vlastní náklady. 
4. Po doplacení členského příspěvku nebudou členovi náklady uhrazené dle odst. 3 proplaceny! 
5. Po dalších 14 dnech od data uvedeného v mailu nebude členovi umožněn přístup na tréninky a akce 

uvedené v odst. 2. 
6. V případě sourozenců se použije následný postup: 

1. neuhrazení čl. příspěvku ani za jedno dítě, postup dle odst. 1-5, pro oba sourozence 
2. v případě uhrazení pouze za 1 dítě, po 30 dnech postup dle odst. 1–5, kdy se tento postup 

použije pouze na 2 dítě a další dítě. 
7.  Výbor spolku může v odůvodněných případech rozhodnout o jiném postupu, než je stanoven 

v bodech č. 1 – 6. 
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Za správně uvedený mail v přihlášce do spolku a funkčnost mailové schránky ručí člen, popř. jeho 

zákonný zástupce. 
2. Zaplacený členský příspěvek nebo jeho poměrná část se bez závažných důvodů (např. zranění 

způsobená v rámci aktivit spolku – delší než dva měsíce, operace s dlouhou rekonvalescencí, smrt) 
nevrací. O vrácení rozhoduje Výbor. 

3. O změnách této směrnice jsou členové vyrozuměni prostřednictvím mailu uvedeného v přihlášce do 
spolku. 

4. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2021 a nahrazuje směrnici č. 2 z 1.9.2019. 
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