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Handicap sport club Havířov, z. s. 

 

Směrnice 

 o členských příspěvcích 

 
1. Úvodní ustanovení 

 
1) Směrnice upravuje podmínky pro výši a úhradu členských příspěvků ve spolku Handicap Sport 

Club Havířov, z. s. (dále jen „(HSC Havířov“).  
2) V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Stanov je členský příspěvek základním projevem 

příslušnosti k HSC Havířov a představuje nedílnou součást jeho finančních příjmů. Každý člen 
HSC Havířov má dle čl. 5 odst. 2 písm. c) Stanov povinnost řádně a včas platit členské příspěvky. 
 

2. Výše členských příspěvků 
 

1) Výše členských příspěvků se od 1. 1. 2020 se v závislosti na typu členství stanovuje takto: 

1 000 Kč Sportovci  

200 Kč Ostatní členové (rodiče, asistenti, rozhodčí, fanoušci)  

2) Pokud zájemce o členství podá přihlášku od 1. 6. a dále daného roku, snižuje se výše 
členského příspěvku na 50% z celkové roční částky. 
 

3. Splatnost a způsob úhrady členských příspěvků 
 

1)  Členský příspěvek člena bude uhrazen nejpozději do 31. 3. daného roku v plné výši 
převodem na účet spolku HSC Havířov. 

2) Výkonný výbor HSC Havířov pověřuje statutárního zástupce a administrativního pracovníka 
HSC Havířov pro kontrolu úhrady členských příspěvků na základě vyžádaného seznamu od 
účetní HSC Havířov. 

3) Členové HSC Havířov mají právo si vyžádat potvrzení o přijetí úhrady členského příspěvku. 
4) Způsob úhrady členského příspěvku převodem na účet HSC Havířov: 

- číslo účtu: 2000351248/2010 
- variabilní symbol: rodné číslo člena bez lomítka 
- zpráva pro příjemce: příjmení člena, rok úhrady členského příspěvku 
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4. Závěrečná ustanovení 
 

1) Neuhradí-li hráč členské příspěvky ve stanovených termínech nebude finančně podpořen 
v účasti na soutěžích. Neuhradí-li příspěvky ani do 14. dne ode dne, kdy bude upozorněn 
statutárním zástupcem HSC Havířov, bude z klubu vyloučen. Tento postup je v souladu s čl. 5 
odst. 2 písm. c) a čl. 5 odst. 3 písm. B. 

2)  Směrnice byla schválená členskou schůzí dne 30. 11. 2019 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020  

 


