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1 ÚČEL
Účelem této směrnice je určení členské základny a postupu a popisu činností při úhradě
členských příspěvků od členů Fotbalového klubu Uhlířské Janovice.

2 PŮSOBNOST
Tato pracovní instrukce platí pro všechny členy Fotbalového klubu Uhlířské Janovice.

3 POUŽÍVANÉ ZKRATKY
FK UJ
VV

Fotbalový klub Uhlířské Janovice
Výkonný výbor

4 ČLENSTVÍ V FK UJ
-

vznik a zánik členství, stejně jako členská práva a povinnosti upravují stanovy
FK UJ v sekci „Členství“,

-

členství vzniká na základě písemné přihlášky doručené na adresu spolku nebo osobně
některému z členů VV,

-

přihláška musí obsahovat tyto údaje:
o jméno a příjmení
o adresa trvalého bydliště
o rodné číslo
o telefon
o email
o souhlas se stanovami a souhlas s použitím osobních údajů,

-

formulář s přihláškou za člena FK UJ je ke stažení na adrese www.fkuhlirskejanovice.cz,

-

seznam členů je veden v elektronické formě v rozsahu výše uvedených údajů,

-

údaje o členech FK UJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní
organizaci (OFS, FAČR), případně dalším orgánům státní správy a územních samospráv,

-

každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od FK UJ na jeho náklad potvrzení
s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto
údaje byly vymazány,

-

každý člen ve věku nad 15 let se zavazuje účastnit se brigádnické činnosti a to min. 5
hodin za daný kalendářní rok. Za brigádnickou činnost je považována i účast na
mistrovských utkáních jako pořadatel nebo asistent rozhodčího (1 zápas = 1 hodina).
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Alternativou je zaplacení částky Kč 100,- za každou neodpracovanou hodinu. Pro členy
do 15 let je brigádnická činnosti dobrovolná.
Brigády organizuje VV několikrát do roka dle potřeby, ale zároveň je možnost domluvit
se přímo se správcem nebo členem VV a vykonat potřebnou práci mimo kolektivně
plánovaný termín.

5 ODPOVĚNOST
-

výši členského příspěvku stanovuje valná hromada s platností od 1. ledna daného roku,

-

členský příspěvek je finanční poplatek povinně hrazený členem FK UJ a slouží jako
jeden ze zdrojů vytváření finančního fondu fotbalového klubu.

6 POSTUP VYBÍRÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
-

příspěvky vybírají jednotliví trenéři a vedoucí,

-

celkovou částku včetně jmenného seznamu následně předají pokladníkovi,

-

pokladník vše odevzdá účetnímu do pokladny, který zaúčtuje jednotlivé položky
a vytiskne ze systému příjmové doklady pro všechny ze seznamu,

-

příjmové doklady následně předá zpět jednotlivým vedoucím / trenérům a ti je rozdají
členům, jako potvrzení o zaplacení,

-

tato potvrzení se mohou u většiny zdravotních pojišťoven uplatnit a získat tak příspěvek
na sportovní aktivity,

-

další možností je zaplacení na transparentní klubový účet č. 000000-0442549359/0800,
variabilní symbol ID hráče (v poznámce uvést jméno hráče).

7 TERMÍNY ÚHRAD PŘÍSPĚVKŮ
-

příspěvky se hradí nejpozději do 28.2. daného roku, jednorázově na celý kalendářní
rok.

8 VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ
Výše členských příspěvků od roku 2022:
-

mládež do 18 let (aktivní sportovec)

Kč 1 600,- (včetně poplatku Kč 100,- FAČR)

-

dospělí nad 18 let (aktivní sportovec)

Kč 3 200,- (včetně poplatku Kč 200,- FAČR) *

SMĚRNICE PRO ČLENSTVÍ
A ÚHRADU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Kč

Vydání 2, revize 0
Strana 1 z 5
Datum schválení: 22.10.2021

500,- *

-

ostatní členové bez rozdílu věku

-

členové výboru, vedoucí a trenéři jsou osvobozeni od placení členských příspěvků
pro FK UJ, platí pouze poplatek FAČR Kč 200,-

-

pro nově příchozí v kategorii přípravek a žáků je zavedena "zkušební" doba 1 měsíc.
Pokud budou pokračovat, zaplatí poměrnou část za měsíce do konce roku, stanou
se členem a mohou se účastnit i soutěžních utkání.

*

součástí členství je permanentka na všechna domácí utkání FK UJ v aktuálním
kalendářním roce. Pro všechny členy s uhrazeným členstvím budou vydány průkazky,
po jejichž předložení mají veškeré vstupy na domácí utkání zdarma.
Členský příspěvek může být v odůvodněných případech prominut či snížen. Tuto žádost
musí projednat a schválit vedení FK UJ.

9 NEUHRAZENÍ PŘÍSPĚVKŮ
Neuhrazení členských příspěvků je důvodem k nenasazení hráče k zápasům
a neumožnění jeho dalšího trénování.

