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Příspěvkový řád spolku Softball Lobkovice, z.s. 

1. Výši členských příspěvků stanoví valná hromada Spolku, a to vždy dopředu 

na následující herní sezónu, tj. listopad aktuálního roku – říjen následujícího 

roku (dále jen „herní sezóna“). V případě, že se valná hromada koná po 

začátku herní sezóny a před koncem kalendářního roku, lze stanovit výši 

příspěvku nejpozději do konce daného kalendářního roku. 

2. Členský příspěvek se skládá ze dvou položek (tabulka níže):  

Spolkový příspěvek – příspěvek pro členy spolku. Jeho výše je pro všechny 

členy stejná (určeno pro nehrající trenéry, funkcionáře, rozhodčí a rodiče) 

Týmový příspěvek – příspěvek je v základní a snížené výši a týká se členů 

jednotlivých týmů 

3. Spolkový příspěvek činí 500,- Kč  

4. Základní výše týmového příspěvku činí 3500,- Kč 

5. Snížená výše týmového příspěvku činí 2500,- Kč; pro členy – studenty do 26 

let, ženy na mateřské či osoby na rodičovské dovolené.  

6. Hostujícím členům spolku se souběžným startem (viz. Přestupní řád) je 

týmový příspěvek snížen na 1500,-Kč pouze v případě doložení zaplacení 

příspěvku v hostujícím družstvu. V opačném případě jsou povinni zaplatit 

příspěvky v původně stanovené výši. Výjimku z tohoto pravidla může na 

základě písemného (e-mailové) žádosti schválit v konkrétním případě 

výkonný výbor spolku. 

7. Hostující členové spolku bez souběžného startu jsou povinni uhradit pouze 

spolkový příspěvek. 

8. Hostující hráči (tj. do spolku Softball Lobkovice) jsou povinni uhradit dle níže 

uvedené tabulky příspěvků. Výjimku z tohoto pravidla může na základě 

písemné (e-mailové) žádosti schválit v konkrétním případě výkonný výbor 

spolku. 

9. Zaplacené příspěvky se nevrací. 

10. Splatnost příspěvků: 

- pro členy spolku do 31. března dané herní sezóny. 

- pro hostující hráče do 30 dnů od vyřízení hostování. 
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11. Členské příspěvky lze na základě včasné písemné (e-mailové) žádosti 

prominout, snížit, odložit jejich splatnost či rozložit do splátek, jsou-li pro to 

vážné důvody. Včasnou žádostí se rozumí žádost podaná Výkonnému 

výboru nejpozději do dne splatnosti příspěvků. O vyřízení žádosti rozhoduje 

Výkonný výbor. 

12. V případě vzniku členství ve spolku průběhu herní sezóny je nový člen 

povinen uhradit příspěvky za předpokladu, že ve spolku setrvá déle než 3 

měsíce. Výše příspěvků v 1. roce členství bude přiměřeně snížena podle 

okamžiku vzniku členství (1 měsíc členství = 1/12 stanovené výše příspěvků  

13. V případě, že člen spolku neodpracuje v průběhu herní sezóny výkonným 

výborem stanovený počet brigádnických hodin (dále jen BH), je povinen za 

každou započatou neodpracovanou BH zaplatit ve prospěch spolku smluvní 

pokutu, jejíž výše je uvedena v předpisu pro odpracování BH. Evidenci 

odpracovaných BH jednotlivých členů spolku vede osoba pověřená 

výkonným výborem, která evidenci předá výkonnému výboru. 

14. Splatnost pokuty za neodpracované BH je do 31. března následující herní 

sezóny 

15. Tento příspěvkový řád byl schválen Valnou hromadou spolku dne 

01.12.2022 a okamžikem schválení nabývá účinnosti. 

 

Tabulka příspěvků 

 Rozhodčí, 

trenéři, 

funkcionáři, 

rodiče 

Základní 

hráčský 

Snížený 

hráčský 

Hostování se 

souběžným 

startem  

Hostování 

klasické 

Hostování 
k nám 

Spolkový 

příspěvek 

500,- 500,- 500,- 500,- 500, ------------- 

Týmový 

příspěvek 

------- 3500,- 2500,- 1500,- --------- 2000,- 

Celkem 500,- 4000,- 3000,- 2000,- 500,- 2000,- 
 

V Neratovicích dne 01.12.2022 
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