
                                                                                                                   

Členské a oddílové příspěvky v roce 2017 

Každý člen oddílu kopané TJ Svitavy, z.s. je povinen uhradit členské příspěvky vztahující se vždy na 

období jednoho kalendářního roku. Pokud tento členský příspěvek neuhradí do stanoveného 

termínu, pozbývá jeho členství a s ním spojené výhody platnosti. V případě, že je sportovec členem 

více oddílů, hradí v každém z nich oddílový příspěvek, avšak členský zaplatí pouze v jednom oddílu. 

 

Termín odevzdání členských příspěvků na rok 2017 je:   pátek 17. února 2017 
 

Rozpis příspěvků oddílu kopané TJ Svitavy, z.s. pro rok 2017:  

Kategorie celkem  čl. příspěvek TJ 
 čl. příspěvek  

FAČR 
oddílový 
příspěvek 

 mládež do 18 let 1500,- Kč 300,- Kč 100,- Kč 1100,- Kč 

muži A,B 1800,- Kč 500,- Kč 200,- Kč 1100,- Kč 

trenéři (placení městem) 1000,- Kč 500,- Kč 200,- Kč   300,- Kč 

 trenéři a vedoucí 300,- Kč   50,- Kč 200,- Kč      50,- Kč 

 ostatní neaktivní 300,- Kč    50,- Kč 200,- Kč      50,- Kč 

(nad 70 let) 300,- Kč    50,- Kč 100,- Kč    150,- Kč 

 

Z členského příspěvku TJ Svitavy, z.s. se hradí část nákladů na: 

• vedení účetnictví celé TJ a jednotlivých oddílů, zpracování daňového přiznání apod.; 

• administrace grantů a dotací; 

• sportovec je na trénincích a akcích pořádaných pod hlavičkou oddílu pojištěn; 

• příspěvek na členství v České unii sportu; 

• hradí se nájem tělocvičen a sportovišť a jejich zázemí; 

• za oddíl vede TJ jednání při požadavcích na nájmy sportovišť a tělocvičen; 
 

Z oddílového příspěvku oddílu kopané TJ Svitavy, z.s. se hradí část nákladů na: 

• startovné v mistrovských soutěžích; 

• doprava k mistrovským a přátelským utkáním; 

• nákup materiálu nutného pro sportovní činnost (dresy, míče, tréninkové pomůcky) apod.; 

• náklady na rozhodčí a delegáty svazu při domácích mistrovských utkáních; 

• praní dresů, údržba a opravy materiálu; 

• pitný režim pro domácí zápasy; 

• tvorba a tisk programů k domácím utkáním mužů, správa webových stránek; 

zbytek získáváme od sponzorů oddílu a od FAČRu 

K čemu slouží členský příspěvek FAČR: 

Každý člen musí mít zaplacený příspěvek fotbalové asociaci. Členství prostřednictvím klubu má 

dopad na výši dotace, kterou klub obdrží prostřednictvím zpětného přerozdělení přijatých 

členských příspěvků. To znamená - čím více členů má zaplaceno, tím větší je dotace od FAČRu a 

ze státního rozpočtu!!! 

 

 Výkonný výbor oddílu kopané TJ Svitavy, z.s.  


