
Vážení členové, 

v souvislosti s administrací agendy úhrad členského příspěvku, uplatňování kreditů v rámci Projektu 
Aktivní město a potvrzení o zaplacení příspěvku pro uplatnění náhrady u zdravotní pojišťovny, 
přichází v termínech placení příspěvků zvýšená zátěž jak členům vedení spolku, tak i účetní spolku. 
Níže najdete všechny relevantní informace týkající se této problematiky, při jejichž dodržení bude 
administrace snížena na únosnou míru a rovněž náklady, které klub platí za některé s tím spojené 
činnosti, budou minimalizovány.  

Prosím věnujte těmto řádkům zvýšenou pozornost a v budoucnu postupujte v souladu s uvedenými 
pravidly. 

1. Členský příspěvek je v souladu se Stanovami spolku hrazen členy spolku ve dvou termínech – 
v září a lednu. Informace o splatnosti příspěvku je vždy zveřejněná na webu spolku. Členové 
spolku jsou rovněž informováni v rámci jednotlivých kategorií formou skupinových zpráv. 

2. Členský příspěvek je splatný bezhotovostní cestou na bankovní účet spolku, který je uveden 
na webových stránkách spolku v části Kontakty.  

3. Při úhradě členského příspěvku je pro jednoznačnou identifikaci platby nutné uvézt do zprávy 
pro příjemce platby jméno a příjmení člena a kategorii, do které člen patří. 

4. Členský příspěvek je splatný jednorázově.  
5. Při platbě členského příspěvku spolku lze použít i prostředky získané v rámci projektu 

„Aktivní město“. Náš spolek je registrovaným poskytovatelem Aktivního města. Jak 
v takovém případě postupovat: 

a. Víte-li ještě před zaplacením členského příspěvku, že využijete při jeho úhradě 
prostředky získané z projektu Aktivní město, zaplaťte členský příspěvek ponížený o 
takto získanou částku a oznamte tento postup e-mailovou zprávou na adresu 
fotbal.cechiesmichov@seznam.cz  Ve zprávě uveďte náležitosti jako u platby 
příspěvku a doplňte je o název poskytovatele kreditu v rámci projektu Aktivní město. 

b. Máte-li již zaplacený členský příspěvek v plné výši a dodatečně získáte kredit 
z projektu Aktivní město, můžete písemně zažádat o vrácení přeplatku formou e-
mailové žádosti adresované na e-mailovou adresu fotbal.cechiesmichov@seznam.cz  
.Žádost musí obsahovat následující informace: 

i. jméno člena 
ii. kategorii 

iii. datum a výši zaplaceného členského příspěvku 
iv. výši získaného příspěvku v projektu Aktivní město 
v. název instituce, která poskytla kredit v rámci projektu Aktivní město  

vi. číslo bankovního účtu pro vrácení přeplatku. 
c. S ohledem na omezenou časovou možnost administrace vratek takovýchto přeplatků 

je spolek schopen vracet přeplatek nejdéle ve lhůtě 14 dní od uzavření období pro 
úhradu členského příspěvku za dané období. Po uplynutí této lhůty lze přeplatek 
využít na úhradu dalších budoucích závazků člena (běžné i mimořádné příspěvky 
apod.). 

6. Zaplacení členského příspěvku lze rovněž uplatnit u zdravotní pojišťovny na základě potvrzení 
o jeho úhradě. V případě, že chcete tuto možnost využít, postupujte následujícím způsobem: 

a. Napište žádost o vystavení potvrzení na e-mailovou adresu 
fotbal.cechiesmichov@seznam.cz 

b. Žádost o potvrzení musí obsahovat následující údaje: 
i. jméno člena 



ii. kategorii 
iii. datum a výši zaplaceného členského příspěvku 
iv. název zdravotní pojišťovny, které bude potvrzení předloženo. 

7. Výjimky ze Stanov spolku při platbě členského příspěvku, zejména pak snížení příspěvku, 
rozložení jeho platby, resp. úplné odpuštění příspěvku, je oprávněn povolit pouze a jen výbor 
spolku na základě opodstatněné písemné žádosti člena spolku doručené v dostatečném 
časovém předstihu před termínem splatnosti příspěvku. 

8. Na závěr si dovoluji upozornit na následující ustanovení Stanov spolku: 
 
Článek VI odstavec 4) 
V případě prodlení úhrady členského příspěvku vyzve Výbor spolku dlužníka k jeho zaplacení 
a vyvěsí jméno dlužníka na nástěnku nebo jiné místo obvykle využívané pro informování 
členů zapsaného spolku a to až do doby, než bude členský příspěvek splacen. Pokud nedojde 
ani poté po uplynutí přiměřeně dlouhé doby k úhradě dlužného členského příspěvku, může 
Výbor spolku přistoupit k vyloučení člena podle čl. III odst. 8 písm. b). 

Jménem vedení spolku děkuji za dodržování uvedených pravidel. 

 

Ivan Senci 
předseda 


