
 
 
ODDÍLU   B A S K E T B A L U       
      TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD 
 
Výkonný výbor oddílu basketbalu TJ Jiskra Havlíčkův Brod schválil výši a splatnost 
členských příspěvků na sezónu 2022/2023.  
 

Členské oddílové příspěvky 2022: 
 
Dospělý a mládež: (aktivní člen - hráč/ka)                                                 4000,-Kč (2x2000) 
Mládež: (aktivní člen - hráč/ka U11 + hráč/ka nehrající soutěž)                3000,-Kč (2x1500)   
Přípravka: (první rok člen oddílu)                                                             2000,-Kč (2x1000) 
Druhý a každý další člen z jedné rodiny: (který není výdělečně činný)  1000,-Kč (2x500) 
Ostatní: (nehrající soutěž)                                                                             500,-Kč  
 
Pokud někdo věnuje a nebo zprostředkuje peněžní sponzorský dar (dále jen dar) v minimální 
výši 6.000,-Kč a více, v období od 01.09. do 31.01. daného roku v aktuální sezóně je od 
placení členského příspěvku zproštěn. 
 
Příspěvky se vybírají ve dvou splátkách, první nejpozději do 31.10. a druhá do 31.01. 
každého roku. Příspěvek je možné uhradit v prvním termínu celý najednou.  
Pokud na začátku roku 2023 náklady výrazně stoupnou (energie, nájmy, pohonné hmoty 
apod.) bude nutné ke druhé splátce připočítat zvláštní členský příspěvek, jehož výše bude 
stanovena s ohledem na aktuální situaci!!! 
V předem dohodnutých případech může být příspěvek placen měsíčně částkou 334,-Kč ve 
dvanácti splátkách trvalým příkazem. 
Příspěvky se platí převodem na účet:  1120052379/0800, v.s. 03, do textu pro příjemce 
napsat BASKETBAL + příjmení a jméno - v případě stejného příjmení připsat i rodné číslo.  
Pokud budete posílat na účet celou částku najednou za více členů rodiny, napíše se do zprávy 
pro příjemce jméno a příjmení (jednoho), nejlépe nejstaršího člena rodiny.  
 
V přípravce se vybírají příspěvky v hotovosti (lze i na účet) s tím, že první splátka se neplatí = 
zdarma a platí se až druhá splátka ve výši 1000,-Kč. 
 

Pokud si nebudete jisti, jaká výše členských příspěvků se na Vás vztahuje, zašlete dotaz na 
jiskrahb.basket@seznam.cz. 

 
Výjimky v placení příspěvků: 
při dvou a více členech rodiny se platí pouze jeden příspěvek a to vždy ten vyšší, druhý člen 
platí 1000,-Kč (platí pouze pro členy oddílu, kteří nejsou výdělečně činní) 
• 1. rodina (otec, matka, dítě 4.000+1000+1000, obdobně otec-dítě, dítě...) 
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• 2. sourozenci (nevýdělečně činní - studenti 4.000+1000) 
• 3. sourozenci (výdělečně činní 4.000+4.000) 
• 4. sourozenci (jeden výdělečně činní + nevýdělečně činní - student 4.000+4.000, vyjma 

bodů 1.,2.,3.) 
• v případě nedostatku finanční hotovosti k zajištění chodu oddílu v průběhu sezóny může 

vedení oddílu navrhnout doplacení potřebného obnosu z finanční rezervy oddílu nebo 
rozhodne o mimořádném členském příspěvku (navýšení základního členského příspěvku) 
a členům oddílu oznámí výši mimořádného členského příspěvku a datum jeho splatnosti 

• v případě ukončení aktivní činnosti hráče, oznámí toto trenér družstva hospodáři oddílu 
nejdéle k poslednímu dni kalendářního měsíce, od následujícího měsíce nebude za 
bývalého člena oddílu požadován příspěvek, poměrná část zaplaceného příspěvku bude 
vrácena po odečtení základního příspěvku 500,-Kč (měsíční splátka = celý příspěvek 
děleno deseti měsíci září-červen)  

• hráči oddílu, kteří po dohodě obou stran hostují nebo přestoupí na jednu sezónu do jiných 
klubů bez finančního vyrovnání a hrají i za TJ Jiskra HB, mají povinnost zaplatit celé 
členské příspěvky v mateřském klubu, pokud odehrají jen polovinu a méně utkání, zaplatí 
členský příspěvek ve výši 2000,- Kč, pokud vůbec nehrají za TJ Jiskra HB zaplatí 1000,-
Kč (v oddíle, kam hráč hostuje nebo přestoupil na jednu sezónu, by neměl platit žádný 
členský příspěvek) 

• cizí hráči, kteří do našeho oddílu (po dohodě obou stran) přestoupili nebo hostují z jiných 
klubů a ve svém klubu platí příspěvek, jsou z placení základního příspěvku vyjmuti a 
příspěvek jde na dopravu hráče, cizí hráči, kteří do našeho oddílu (po dohodě obou stran) 
přestoupili nebo hostují, nehrají za mateřský klub a ve svém klubu neplatí příspěvek, platí 
příspěvek v plné výši, pokud jim není přiznána sleva na dopravu 

• dopsání nového hráče na soupisku družstva v průběhu sezóny bude provedeno až po 
zaplacení příslušného členského příspěvku  

• pokud hráč neuhradí do výše uvedeného data členský příspěvek, tedy alespoň stanovenou 
první splátku příspěvku, bude hráčovi pozastavena činnost v klubu, do doby uhrazení 
příspěvku 

• trenér, který vlastní trenérskou licenci TVB a TB-I až TB-III a zároveň je aktivním 
členem - hráčem platí členský příspěvek ve výši 500,-Kč, případně nevlastní žádnou 
trenérskou licenci, platí 2500,-Kč, ale podmínkou sníženého příspěvku je pravidelné 
trénování a vedení družstva a o přiznání sníženého příspěvku rozhoduje výbor oddílu  

 
Cestovné se bude řidiči, který je členem TJ vyplácet dle dohody a to 5.00,-Kč  á 1 km. Pro kategorii osobních 
vozidel 7-mi a více místná 5.50,-Kč., v případě, že povezou šest pasažérů (plného obsazení - řidič + 6 hráčů nebo 
více) bude sazba 6.00,-Kč (vše podle přepočtu na 4.70,-Kč dle požadavku TJ). Pokud pojede na stejné utkání 
druhé vozidlo je podmínkou vyšší sazby u 7-mi a vícemístných vozidel plné obsazení i druhého vozidla. Ujeté 
km do jednotlivých měst budou určovány dle tabulky (viz příloha č. 1). V případě celorepublikových soutěží, dle 
skutečně ujeté vzdálenosti. Řidič vozidla má možnost se cestovného vzdát ve prospěch klubu. 

Z vybraných příspěvků a finančních darů klubu budou hrazeny jednotlivým družstvům všechny náklady na 
mistrovské soutěže. V případě, že bude družstvo nocovat, ubytování bude hrazeno všem do výše rozumné 
objektivní částky. O noclehu místo cesty zpět vždy rozhoduje trenér družstva. Stravné není vypláceno a každý si 
stravu zajišťuje nebo platí sám. 

Startovné a cestovné na turnaje a přátelská utkání platí po schválení výboru oddíl, stravné a ubytování na 
turnajích a přátelských utkáních si hráči platí sami, pokud nebude vedením oddílu rozhodnuto jinak.  

Funkcionáři a trenéři vykonávají svojí činnost v oddíle dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu 
z prostředků oddílu, vyjma poskytnuté nebo získané přímé dotace na činnost trenérů. Hráči, za svojí činnost 
nepobírají žádnou finanční odměnu z prostředků oddílu, mimo odměny za službu u stolku při zápase. Povinností 
každého člena oddílu je aktivně se podílet na pořadatelské službě při jednotlivých mistrovských zápasech, 
turnajích a přátelských utkání pořádaných oddílem. 
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