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Směrnice výkonného výboru č. 1/2020 

Tato směrnice upravuje výši a způsob placení členských a oddílových příspěvků členů 

Sportovního klubu Španielka Řepy z. s. (dále jen „spolek“) na sezonu 2020/21 

 

1. Výše příspěvků na sezonu 2020/21: 

 Členský 
příspěvek 
2020/21 

Oddílový 
příspěvek 
1.pololetí 

Platba 
1.pololetí 
celkem 

Oddílový 
příspěvek 
2.pololetí 

Platba 
2.pololetí 
celkem 

VS pro 
platbu 

přípravka 200,- 2.000,- 2.200,- 2.000,- 2.000,- 001 

ml. žákyně 
minivolejbal 

200,- 3.000,- 3.200,- 2.000,- 2.000,- 002 

st. žákyně 200,- 5.000,- 5.200,- 2.000,- 2.000,- 003 

kadetky 200,- 5.000,- 5.200,- 2.000,- 2.000,- 004 

juniorky 200,- 5.000,- 5.200,- 2.000,- 2.000,- 005 

trenéři, 
organizační 
pracovníci 

100,-  100,-   007 

 

2. Členské příspěvky: 

jsou platbou jednorázovou, platí na celou sezonu 2020/21 a jsou platbou povinnou pro všechny 

členy spolku. Povinnost platby vyplývá ze stanov spolku. 

 

Splatnost nejpozději: do 13.9.2020 MLŽKY, STŽKY, KKY, JKY a trenéři 

do 11.10.2020 přípravka a minivolejbal 
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3. Oddílové příspěvky  

jsou stanoveny na každé pololetí, jsou povinné pro všechny sportující členy spolku a hradí se 

společně s členskými příspěvky jako jedna částka. 

 

Splatnost nejpozději: 

1. pololetí:   do 13.9.2020 MLŽKY, STŽKY, KKY, JKY a trenéři 

do 11.10.2020 přípravka a minivolejbal 

2. pololetí:   do 20.1.2021 všichni 

 

4. Způsob platby 

Platba bude provedena na spolkový účet 2101483346/2010, každé kategorii hráček a trenérům 

je přidělen variabilní symbol viz tabulka, do zprávy pro příjemce bude uvedeno jméno 

a příjmení člena spolku. 

Členové mají možnost uhradit poplatky za celou sezonu najednou, v tomto případě zůstává 

termín splatnosti do 13.9.2020 MLŽKY, STŽKY, KKY, JKY a trenéři, resp. do 11.10.2020 

přípravka a minivolejbal. 

 

5. Změna výše příspěvků 

V oprávněných případech – jakými můžou být: 

− vážné zranění během sezony,  

− těhotenství, 

− souběžné členství v dalším klubu,  

− hostování,  

− dojíždění do Prahy,  

− trenérská činnost,  

− studijní povinnosti, 

− vznik členství v průběhu sezony, 

− zákonný zástupce hráčky se podílí svou aktivní pravidelnou činností na chodu spolku 

(trenér, organizační pracovník) atd. 

a na základě písemné žádosti člena a se souhlasem trenéra je možné požádat výkonný výbor 

o změnu výše oddílových příspěvků. 

Žádost bude projednána na nejbližší schůzi výkonného výboru spolku. O výsledku jednání bude 

žadatel i trenér neprodleně vyrozuměn. 

Tato směrnice byla schválena výkonným výborem spolku dne 27. srpna 2020 a nabývá účinnosti 

dnem schválení. 

Za výkonný výbor 

Zuzana Vaníčková – hospodářka 

  605 912 335 



Dodatek č.1 ke Směrnici výkonného výboru č. 1/2020, 

která upravuje výši a způsob placení členských a oddílových příspěvků členů 

Sportovního klubu Španielka Řepy z. s. (dále jen „spolek“) na sezonu 2020/21. 

Tento dodatek mění a doplňuje směrnici takto: 

A. Výše příspěvků hráček, které ve spolku hostují, na soupiskách družstev jsou 

uvedeny jako hráčky „H“  

Členský 

příspěvek 

2019/20 

Oddílový 

příspěvek 

1.pololetí 

Platba 

1.pololetí 

celkem 

Oddílový 

příspěvek 

2.pololetí 

Platba 

2.pololetí 

celkem 

0,- 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- 

 

B. Výše příspěvků hráček, které se ve spolku účastní pouze tréninků a nehrají 

soutěžní zápasy  

Členský 

příspěvek 

2019/20 

Oddílový 

příspěvek 

1.pololetí 

Platba 

1.pololetí 

celkem 

Oddílový 

příspěvek 

2.pololetí 

Platba 

2.pololetí 

celkem 

200,- 2000,- 2200,- 2000,- 2000,- 

 

Tento dodatek byl schválen trenérskou radou spolku dne 27.září 2020 a nabývá 

účinnosti dnem schválení. 

Za trenérskou radu 

Zuzana Vaníčková  
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