
Tělovýchovná   jednota   Fezko   Strakonice z.s. 

Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice 

Vnitřní směrnice pro vybírání členských příspěvků 

 

Vnitřní směrnice pro vybírání členských příspěvků do oddílů TJ 

FEZKO 

 
platná od 19.05.2019 

 
schváleno na řádném jednání VH TJ ve Strakonicích 19.05.2019 

 

Čl. 1. 

Účel směrnice 

 

Účelem směrnice je stanovit výší a systém výběru členských příspěvků do jednotlivých oddílů 

Tělovýchovné jednoty Fezko z.s. (dále jen TJ). 

 

Čl. 2. 

Působnost směrnice 

 

Směrnice je platná pro všechny součásti a členy TJ.  

 

Čl. 3. 

Výše příspěvků 

 

Výši příspěvků si stanoví jednotlivé oddíly individuálně na základě schválení členské schůze. 

 

O snížení příspěvku ev. osvobození od úhrady příspěvků může požádat člen, resp. zákonný 

zástupce člena TJ FEZKO v těchto případech: 

 

Snížení: 

 Dlouhodobá nemoc doložená potvrzením od dětského, případně odborného lékaře, 

která zabraňuje členovi účasti na trénincích v době delší než 3 měsíce v jednom 

pololetí školního roku 

 Dlouhodobý pobyt v zahraničí doložený dokladem o pobytu, případně čestným 

prohlášením člena, resp. zákonného zástupce v délce větší než 3 měsíce během 

jednoho pololetí školního roku 

 Sociální situace rodiny člena doložené potvrzením o pobírání dávek v hmotné nouzi – 

přídavky na dítě 

 

Osvobození: 
 Ukončení aktivní sportovní činnosti člena při zachování aktivní činnosti na pozici 

trenéra, rozhodčího, případně jiné funkce v některém z orgánů TJ 

 Aktivní trenérská činnost nebo aktivní činnost v některém z orgánů TJ rodiče, příp. 

jiného zákonného zástupce člena oddílu (např. rodič-trenér apod.) 

 

Snížení příspěvku ani osvobození od příspěvku se nevztahuje na příspěvky do TJ 

FEZKO Strakonice, z.s. V případě osvobození od příspěvku do oddílu přebírá povinnost 

uhradit příspěvek za člena příslušný oddíl. 
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Na snížení ani na osvobození od příspěvku není právní nárok. 

 

Čl. 4. 

Způsob úhrady 

 

Úhrada příspěvků do oddílů TJ se provádí vždy převodem na bankovní účet jednotlivých 

oddílů dle zařazení 

Účty TJ: 

Hlavní účet                   3593724349/0800 

Vodní polo        20036-3593724349/0800 

Plavci               35-3593724349/0800 

Kuželna        40037-3593724349/0800 

Volejbal        30031-3593724349/0800 

ZPS         50032-3593724349/0800 

 

Při platbě vyplní člen (plátce) specifický symbol v následujícím formátu: 

 

XX     XXXX 

středisko v účetnictví   příslušný rok 

 

 např. oddíl plavání 282017 za rok 2017. Do textu pro příjemce platby vypíše jméno a 

příjmení 

 

Střediska zařazená v účetnictví TJ pod čísly: 

 

Vodní polo  66       

Plavci  28        

Kuželna 19        

Volejbal 40       

 

 

Ve výjimečných případek je možné příspěvky uhradit v hotovosti. Na přijatou platbu vystaví 

pokladník oddílu jednotlivě příjmový doklad. Při hromadné platbě za rodinu vypíše do textu 

seznam členů rodiny. 

 

Čl. 5. 

Termíny  

 

Seznamy členů budou aktualizovány vždy do konce února příslušného roku a předány 

hospodáři TJ. 
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Termíny úhrad členských příspěvků si stanoví jednotlivé oddíly individuálně na základě 

schválení členské schůze. 

 

Ke konci října příslušného roku budou hospodáři předány aktualizované seznamy s doplněním 

úhrad u jednotlivých členů. 

 

Čl. 6. 

Využití členských příspěvků 

 

Členské příspěvky boudou využívány na zajištění provozu jednotlivých oddílů. 


