Směrnice o členských příspěvcích HC Děčín na sezonu 2019/2020
Směrnice o členských příspěvcích HC Děčín na sezonu 2018/2019 je vydávána výborem HC Děčín
na základě čl. 4 odst. 4.5 Stanov HC Děčín schválených valnou hromadou HC Děčín dne 4. 10.
2016 (dále jen Stanov), jako vnitřní předpis závazný pro všechny členy HC Děčín.
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Článek 1
Základní ustanovení
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4.4 Stanov je členský příspěvek základním projevem
příslušnosti k HC Děčín a představuje nedílnou součást jeho finančních příjmů. Každý člen
HC Děčín má dle čl. 7 odst. 7.1 písm. h) Stanov povinnost řádně a včas platit členské
příspěvky.
Výbor HC Děčín touto směrnicí stanovuje v závislosti na typu členství a typu kategorie
sportovního mládežnického družstva výši ročních členských příspěvků a dále způsob a
termín jejich splacení.
Článek 2
Výše členských příspěvků
Výše členských příspěvků na sezonu 2019/2020 se v závislosti na typu členství stanovuje
takto:
a) řádný člen
500,- Kč
b) mládežnický člen – nehráč
50,- Kč
c) mládežnický člen – hráč kategorie (určující je příslušnost dle ročníku narození):
Kategorie
Ročník narození
Příspěvek
přípravka
2.000,- Kč
1. třída
2013
2.000,- Kč
2. třída
2012
4.000,- Kč
3. třída
2011
4.000,- Kč
4. třída
2010
6.000,- Kč
5. třída
2009
6.000,- Kč
mladší žáci
2008 a 2007
9.000,- Kč
starší žáci
2006 a 2005
9.000,- Kč
dorost
2004 a 2003
9.000,- Kč
junioři
2002, 2001, 2000 a 1999
9.000,- Kč
Výše členského příspěvku se snižuje na 50% u:
a) mládežnických členů - hráčů, kteří jsou v HC Děčín mladšími ze sourozenců,
b) mládežnických členů – hráčů od kategorie 1. třídy a výše, kteří v mužstvu nastupují
v pozici brankáře; hráče na pozici brankáře určuje trenér, vždy maximálně 3 hráči
v dané kategorii,
c) mládežnických členů – hráčů, jejichž rodič resp. zákonný zástupce vykonává v HC
Děčín funkci vedoucího mužstva, tj. má s HC Děčín uzavřenou platnou smlouvu,
d) nových mládežnických členů – hráčů v kategorii přípravka příchozích po 1. 1. 2020.
Jednotlivé slevy dle čl. 2 odst. 2.2 se u výše členského příspěvku nesčítají.
Členský příspěvek nehradí mládežnický člen - hráč, jehož rodič resp. zákonný zástupce
vykonává v HC Děčín funkci trenéra, tj. má s HC Děčín uzavřenou platnou trenérskou
smlouvu nebo je členem voleného orgánu HC Děčín, tj. výboru či kontrolní komise.
Členské příspěvky u hráčů kategorie „přípravka“ se platí po 5-ti absolvovaných
tréninkových jednotkách a nevztahuje se na ně sleva dle čl. 3 odst. 3.1.
Pokud hráč navštěvuje kategorii „přípravka“ druhým a dalším rokem, je pro určení výše
členského příspěvku rozhodující ročník narození.
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Článek 3
Splatnost a způsob úhrady členských příspěvků
Členský příspěvek mládežnického člena - hráče bude uhrazen ve dvou termínech.
První polovina příspěvků nejpozději do 31. 8. 2019, druhá polovina (doplatek)
nejpozději do 31. 12. 2019. Pokud bude členský příspěvek zaplacen v plné roční
výši v termínu do 31. 8. 2019, jeho výše se snižuje o 10% z celkové roční částky.
Členský příspěvek řádného člena a mládežnického člena – nehráče bude uhrazen
v plné výši nejpozději do 31. 8. 2019.
Výbor HC Děčín pověřuje vedoucí mužstev jednotlivých hráčských kategorií
vybíráním členských příspěvků od mládežnických členů – hráčů resp. od jejich
zákonných zástupců. Příspěvky se vybírají v hotovosti nebo na účet klubu. Takto
vybrané členské příspěvky vedoucí mužstva předává spolu s evidencí sekretáři HC
Děčín, nejpozději k 5. 9. 2019 a 5. 1. 2020.
Členské příspěvky od řádných členů a mládežnických členů – nehráčů se hradí
v hotovosti na pokladním místě, tj. v sídle HC Děčín (u sekretáře HC Děčín).
Příjmový pokladní doklad jako potvrzení o zaplacení členského příspěvku lze na
požádání vystavit na pokladním místě, tj. v sídle HC Děčín (u sekretáře).
Ukončí-li mládežnický člen - hráč činnost v HC Děčín v průběhu sezóny, je
povinen zaplatit členský příspěvek ve výši 1/10 za každý započatý odehraný
měsíc. Sezóna je vymezena obdobím 1. 5. 2019 až 30. 4. 2020 s tím, že měsíc
červenec a duben se nezapočítávají. Rozhodnutí o ukončení činnosti musí
mládežnický člen - hráč, popř. jeho rodič resp. zákonný zástupce oznámit bez
odkladu písemně výboru HC Děčín.
V případě přerušení činnosti mládežnického člena - hráče v HC Děčín z důvodu
nemoci či zranění na dobu delší než 3 měsíce může mládežnický člen - hráč, popř.
jeho rodič resp. zákonný zástupce písemně požádat výbor HC Děčín o vrácení
poměrné části členského příspěvku za každý celý měsíc, po který se činnosti v HC
Děčín neúčastnil. K žádosti je nutno přiložit lékařskou zprávu.
Při bezhotovostní platbě bude vedoucímu mužstva příslušné hráčské kategorie
doložen doklad o zaplacení!
bankovní účet HC Děčín vedený u České spořitelny a.s.:
číslo účtu:
19 - 3294120369
kód banky:
0800
variabilní symbol:
rodné číslo člena ve formátu: 1012154321
zpráva pro příjemce: příjmení člena a rok narození ve formátu: Novák-2010
Článek 4
Závěrečná ustanovení
Neuhradí-li hráč členské příspěvky ve stanovených termínech (polovinu do 31. 8.
a doplatek do 31. 12. 2019), bude mu výborem HC Děčín zastavena činnost
v soutěžních utkání. Neuhradí-li příspěvky ani do 14. dne měsíce následujícího,
bude z klubu vyloučen. Tento postup je v souladu s čl. 5 odst. 5.1 písm. b) a čl.
13 odst. 13.1 Stanov.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
V Děčíně dne 2. 4. 2019

jménem výboru HC Děčín
Lukáš Vaníček
předseda HC Děčín
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