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     SMĚRNICE č. 3/2019 

o výši a úhradě členských příspěvků 

           

Na základě schválené výše příspěvků Výkonným výborem PLAVECKÉHO KLUBU ZLÍN, z.s. 

(dále jen „klub“) musí každý zájemce o členství v klubu (mimo dalších povinností) i stávající členové 

klubu uhradit stanovený roční členský příspěvek. 

 Od 1.9.2019 platí tato schválená výše ročního členského příspěvku: 

− aktivní členové      5.600,-Kč 

− pasivní členové         500,-Kč 

− trenéři a rozhodčí        100,-Kč 

− čestní členové      bez příspěvku 

− členové plavecké přípravky, klubového a sportovního plavání  

− 1. skupina     3.600,- Kč ročně/1.900,- Kč pololetně 

− 2. skupina     4.800,-Kč ročně/2.500,- Kč pololetně 

− 3. skupina     5.600,-Kč ročně/2.900,- Kč pololetně 

Pro jednoznačný výklad této směrnice, kdo a v jaké výši platí členský příspěvek, vydává 

Výkonný výbor klubu následující prováděcí pokyny: 

I. Rozdělení členů 

1) Aktivní členové klubu 

Do této kategorie patří všichni aktivní závodníci žactva vč. sportovních tříd, dorostu a dospělých, 

kteří pravidelně trénují a reprezentují klub. 

2) Pasivní členové klubu 

Do této kategorie patří všichni členové klubu, kteří nejsou pravidelnými aktivními závodníky, příp. 

kteří ukončili závodní činnost a zůstávají nadále členy klubu. 

3) Trenéři a rozhodčí klubu 

Do této kategorie jsou zahrnuti všichni aktivní trenéři, cvičitelé, pomocní trenéři, kteří aktivně 

provádějí trenérskou činnost v klubu. Do této skupiny dále patří všichni aktivní rozhodčí, kteří se 

svou činností podílejí na průběhu plaveckých závodů pořádaných klubem nebo závodů, kam jsou 

klubem vysláni.  

4) Čestní členové klubu 

Všichni čestní členové jmenovaní Výkonným výborem klubu jsou osvobozeni od placení členských 

příspěvků. 

5) Členové plavecké přípravky klubu, klubového a sportovního plavání 

Do této kategorie jsou zahrnuti žáci tříd plavecké přípravky, kteří si osvojují základy plavání, dále 

členové klubového a sportovního plavání. Kategorie se dále dělí na  

- 1. skupina 

 Začátečníci, trénink 1x týdně malý bazének 

Mírně pokročilí nebo pokročilí, trénink 1x týdně bazén 25m 

- 2. skupina 

Pokročilí, trénink 2x týdně 

Klubové plavání, trénink 1x týdně 
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- 3. skupina 

Klubové plavání, trénink  3x týdně 

Sportovní plavání, trénink 2x týdně 

 

II. Způsob a termín placení členských příspěvků 
 

Členské příspěvky se hradí následujícím způsobem: 

1. Aktivní členové – dorost, dospělí, žactvo (plavci sportovních tříd) hradí příspěvky pololetně na 

účet klubu v následujících termínech: 

▪ do 30.10. roku      2.800,- Kč 

▪ do 28.2. roku      2.800,- Kč 

2. Členové plavecké přípravky a klubového/sportovního plavání hradí příspěvky na účet klubu  

− roční platba do 30.10. roku ve výši pro: 

− 1. skupina      3.600,- Kč 

− 2. skupina      4.800,- Kč 

− 3. skupina      5.600,- Kč 

− nebo dvě pololetní platby v termínech do 30.10. a do 28.2. ve výši: 

− 1. skupina      1.900,- Kč 

− 2. skupina      2.500,- Kč 

− 3. skupina      2.900,- Kč     

3. V případě více nezletilých členů z jedné rodiny je výše příspěvku pro dalšího nezletilého člena o 

20% nižší, pro 3. člena pak pouze 50% výše příspěvku. 

4. Pro nezletilé rodinné příslušníky členů klubu aktivně působících v klubu (trenéři, cvičitelé, 

členové VV) je výše členského příspěvku 50% z daných částek.  

5. Všichni ostatní členové platí členské příspěvky ve stanovené výši na účet klubu, a to do 28.2. 

daného roku v plné roční výši.  

6. V případě nového členství má nový člen povinnost do 60 kalendářních dnů od schválení jeho 

přihlášky Výkonným výborem klubu zaplatit členský příspěvek na daný kalendářní rok nebo 

pololetí (aktivní členové, přípravka) v plné výši. 

7. Trvání členství je v případě aktivních členů, žactva a členů plavecké přípravky počítáno od 

počátku školního roku, tj. 1.9. t.r. a trvá vždy do 31.8. roku následujícího, resp. do 28.2. roku 

následujícího při platbě pololetní. Úhradou dalšího členského příspěvku v následujícím 

předepsaném termínu pro platbu je členství automaticky prodlouženo bez nutnosti podávat novou 

přihlášku, pouze v případě změny úrovně v plavecké přípravce je nutno přihlášku vyplnit znovu.    

8. Platby členských příspěvků jsou prováděny především bankovním převodem nebo vložením 

částky na účet PLAVECKÉHO KLUBU ZLÍN, z.s. číslo 4080002329/6800 vedeného 

pobočkou Sberbank CZ ve Zlíně. Jako identifikace platby musí být uvedeno jako variabilní 

symbol rodné číslo člena, do zprávy pro příjemce napsat „Příjmení jméno – členský příspěvek 

r.20xx“    

 

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.9.2019. 
 

ing. Ivo Benda, v.r. 

předseda klubu                          


