
01 501  nákup sportovních potřeb 20 000 2 285,00 20 000 2 285,00

02  kancel. potřeby a drobný materiál 400 255,00 600 1 000 255,00

03  ceny do soutěží 70 000 35 920,00 70 000 35 920,00

04 513  občerstvení 10 000 11 050,00 65 000 83 550,00 2 000 640,00 77 000 95 240,00

05 518  ostatní služby (poštovné, tel. …) 5 000 5 474,25 5 000 5 474,25

06  služby trenérů 400 000 345 925,00 400 000 345 925,00

07  nájmy TVZ 230 000 223 050,00 230 000 223 050,00

08  školení rozhodčích, konference … 7 000 8 753,00 3 000 990,00 10 000 9 743,00

09  náhrady rozhodčím 35 000 28 000,00 1 400,00 35 000 29 400,00

10  soutěže a soustředění 508 000 379 061,00 508 000 379 061,00

11  poplatky (odvod na ČGF a TJ) 160 000 189 120,00 23 000 23 000,00 183 000 212 120,00

12 521  mzdové náklady 20 000 15 000 6 834,00 35 000 6 834,00

13  náklady celkem ( ř.1 až ř.12) 202 400 214 652,25 185 600 154 304,00 553 000 406 386,00 633 000 569 965,00 1 574 000 1 345 307,25

výnosy
14 602  vklady do soutěží (startovné) 200 000 152 800,00 200 000 152 800,00

15  sponzorské turnaje 30 000 refakt. ČGF 30 000 0,00

16 682  dary a reklama 15 000 15 000 0,00

17 684  klubové roční členské příspěvky 3 900 000 3 668 325,00 3 900 000 3 668 325,00

18  roční členské příspěvky ČGF 155 000 156 500,00 155 000 156 500,00

19  roční členské příspěvky TJ 140 000 145 600,00 140 000 145 600,00

20  poplatky za tréninkovou přípravu 120 000 134 250,00 120 000 134 250,00

21  vstupní poplatky 1 250 000 1 816 200,00 1 250 000 1 816 200,00

22 691  + 681 dotace a granty 180 000 52 000,00 180 000 52 000,00

23  výnosy celkem ( ř.14 až ř.22) 5 445 000 5 786 625,00 230 000 152 800,00 15 000 0,00 300 000 186 250,00 5 990 000 6 125 675,00

24  zisk/ztráta  (ř.23 - ř.13) 5 242 600 5 571 972,75 44 400 -1 504,00 -538 000 -406 386,00 -333 000 -383 715,00 4 416 000 4 780 367,75

Poznámky: 1.Sloupec skutečnost CELKEM = sestava TJ "Výkaz zisku a ztráty pro HS 1080 GOLF“ za období 1209 ze dne 29.1.2009,  využití plánovaného zisku

                    upravená o souvztažnosti na klubovou evidenci známou ke dni 29.1.2009.  za užívání TVZ TJ Mittal 3 000 000 2 856 600,00

                 2. Výše podílu na úhradě provozních nákladů hřiště za jeho užívání je odvozena z 47,61% podílu jeho využití členy PGCMO  na investice TJ Mittal 1 416 000 1 923 767,00

                      v roce 2009 (turnaje i volná hra) bez znalosti konečné hodnoty provozních nákladů hřiště k 31.12.2009.  celkem 4 416 000 4 780 367,00

               3. V dotacích a grantech není zúčtována dotace od SMO (50 000,-) a doplatek bonusů pro TCM (22 000,-). V odvodech je promítnut 20% odvod příspěvků TJMO.
Sestavil: Jaroslav Dusílek
Datum: 31.1.2010

náklady
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skutečnostplán plán skutečnost
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Park Golf Club TJ Mittal Ostrava

náklady
01 501  nákup sportovních potřeb 20 000 2 285,00 5 000 5 000

02  kancel. potřeby a drobný materiál 1 000 255,00 1 000 400 600

03  ceny do soutěží 70 000 35 920,00 40 000 40 000

04 513  občerstvení 77 000 95 240,00 104 000 12 000 90 000 2 000

05 518  ostatní služby (poštovné, tel. …) 5 000 5 474,25 5 000 5 000

06  služby trenérů 400 000 345 925,00 400 000 400 000

07  nájmy TVZ 230 000 223 050,00 230 000 230 000

08  semináře,kurzy a školení 10 000 9 743,00 10 000 8 500 1 500

09  náhrady rozhodčím 35 000 29 400,00 34 200 31 400 2 800

10  soutěže a soustředění 508 000 379 061,00 480 000 480 000

11  poplatky (odvod na ČGF a TJ) 183 000 212 120,00 230 000 207 000 23 000

12 521  mzdové náklady 35 000 6 834,00 20 000 12 000 8 000

13  náklady celkem ( ř.1 až ř.12) 1 574 000 1 345 307,25 1 559 200 244 900 170 000 512 800 631 500

výnosy
14 602  vklady do soutěží (startovné) 200 000 152 800,00 170 000 170 000

15  sponzorské turnaje 30 000 0,00 0

16 682  dary 15 000 0,00 15 000 15 000

17 684  klubové roční členské příspěvky 3 900 000 3 668 325,00 4 500 000 4 500 000

18  roční členské příspěvky ČGF 155 000 156 500,00 170 000 170 000

19  roční členské příspěvky TJ 140 000 145 600,00 160 000 160 000

20  poplatky za tréninkovou přípravu 120 000 134 250,00 250 000 250 000

21  vstupní poplatky 1 250 000 1 816 200,00 1 500 000 1 500 000

22 691  + 681 dotace a granty 180 000 52 000,00 130 000 130 000

23  výnosy celkem ( ř.14 až ř.22) 5 990 000 6 125 675,00 6 895 000 6 330 000 170 000 15 000 380 000

24  zisk/ztráta  (ř.23 - ř.13) 4 416 000 4 780 367,75 5 335 800 6 085 100 0 -497 800 -251 500

návrh na využití plánovaného zisku
25  užívání TVZ TJ Mittal 3 000 000 2 856 600,00 2 760 000 -8,00% -3,38%
26  investice TJ Mittal a "PGCMO" 1 416 000 1 923 767,00 2 000 000 41,24% 3,96%
27  rezerva, mimořádné výdaje 0 0,00 575 800
28  celkem 4 416 000 4 780 367,00 5 335 800 20,83% 11,62%

Poznámky: 1.Tento pracovní návrh rozpočtu byl vytvořen pro jednání prezídia PGCMO dne 15.2.2010.
   2. V rozpočtu je zahrnuto zvýšení počtu členů klubu o 50, a to modifikací akce "doporučených" vstupů.
   3. V rozpočtu je zapracována změna struktury a výše ročních čl. klubových příspěvků a poplatků pro rok 2010, uvedená v Příloze č.1 ke Směrnici č.1.
   4. Tento návrh zohledňuje mimořádné nečerpání příspěvků na soutěže v roce 2009 (družstva mládeže se nekvalifikovala do finálových částí MČR).

Sestavil: Jaroslav Dusílek
Datum: 15.2.2010              .

rozpo čet 2009             rozpo čet na rok 2010

plán skutečnost CELKEM klub turnaje reprezentace

plán/návrh skut./návrh

TCM



      

 
Park Golf Club TJ Mittal Ostrava  

 
1 

 
Klubová směrnice 

 
Název: Příspěvky, poplatky,  

vstupní vklady  
a uplatňování úlev 

při jejich úhradě 

 
Související 
dokumenty: 

 
1. Stanovy TJ Mittal Ostrava /odst. 4.5.7 písm. b)/ 
2. Příspěvky, poplatky a vstupní vklady členů PGCMO /ve výši 
      schválené pro daný rok valnou hromadou klubu – Příloha č.1/ 
3. Rozpočet klubu /684 – klubové roční členské příspěvky/ 
4. Klubové směrnice číslo 2 a 3 
5.   Motivační program  /Příloha č. 3/ 

Schválil: 

Dne: 
Účinnost: 

Platnost: 

Zrušuje: 

prezídium klubu      VH klubu 

15.2.2010                 3.3.2010 

 4.3.2010 

od 4.3.2010  

všechny dosud užívané postupy pro stanovení výše a způsobu úhrady 
příspěvků, poplatků a vstupních vkladů členů PGCMO 

Rozdělovník: 1. klubové internetové stránky 
2. ekonomický úsek TJ 

3. manažer hřiště 
4. recepce klubu 
5. volené orgány klubu 

 
 
 
   ………………………………………….  
            Jan Moučka, předseda STK 

 
 
 
………………………………… 

      Ing. Jaroslav Dusílek, prezident klubu 
.................................................... 



Klubová směrnice číslo 1 

1 úvod 

1.1 Základní povinností člena klubu, je úhrada členských příspěvků a poplatků. 
1.2 Výše příspěvků, poplatků a vstupních vkladů, je v souladu se stanovami TJ MO pro 

každý kalendářní rok, schvalována valnou hromadou PGCMO a tvoří Přílohu č. 1 k 
této klubové směrnici, která je její nedílnou součástí. 

2 platební podmínky 
 

2.1 Termíny splatnosti příspěvků, poplatků a vstupních vkladů, uvedených v příloze č. 1: 
2.1.1 Roční příspěvky 

a) záloha ve výši 2 000,- Kč je splatná do 31. ledna každého kalendářního roku 
b) doplatek do výše ročních příspěvků schválených valnou hromadou klubu je 

splatný do 31. března každého kalendářního roku 
2.1.2 Poplatky za tréninkovou přípravu 

a) poplatek za tréninkovou přípravu je splatný do 31.března každého kalendářního 
      roku spolu s ročními příspěvky  
b)   u nově přijatých členů klubu do společné tréninkové přípravy je poplatek za 
      tréninkovou přípravu splatný do 14 dní ode dne jejich přijetí do společné přípravy 

2.1.3 Vstupní vklady 
a) vstupní vklady jsou splatné jednorázově po schválení přihlášky prezidiem klubu 

(členství vzniká po jejich zaplacení) 
b) doplatky vstupních vkladů dětí a mládeže (příloha č. 3) jsou splatné do 31.prosince  

kalendářního roku, ve kterém členovi povinnost doplatku vznikla 
2.1.4 Výjimky 

a) členové, kteří vstoupili do klubu po stanoveném termínu splatnosti příspěvků či 
poplatků v bodech 2.1.1, provedou jejich úhradu ve výši a termínu stanoveném 
prezidiem při schválení jejich přihlášky 

b) úhrada vstupního vkladu postupným způsobem (na splátky) je možná pouze při 
využití způsobu úhrady vstupního vkladu prostřednictvím plateb ročního hracího 
poplatku stanoveného v Příloze číslo 1 bodu 3.3 – Odložené členství , a to 
v průběhu ne více než  4 let  po sobě jdoucích  

 
2.2 Způsob úhrady: 

a) bankovním převodem - !! je nutné uvést variabilní i specifický symbol !! 
Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 61830761/0100 
variabilní symbol: 68408010  …… roční členské příspěvky 
                                                68408020  …… poplatky za tréninkovou přípravu 
                                                68408031  …… vstupní vklady 
                                                68408032  …… doplatky vstupních vkladů 
specifický symbol: rodné číslo nebo číslo z průkazu ČGF – PGCMO 
pro platby ze zahraničí:        SWIFT: KOMBCZPP 

IBAN: CZ8201000000000061830761 

b) v hotovosti 
Recepce hřiště a klubovny v Šilheřovicích, nebo určené pokladní místo TJ MO 
v období mimo sezónu. 
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Klubová směrnice číslo 1 

2.3 Upozornění: 
Neuhrazení ročních členských příspěvků do 30 dnů ode dne jejich splatnosti, je 
považováno za hrubé porušení stanovami definovaných členských povinností a tím i 
za důvod k zániku klubového členství dle článku 6.6 b) stanov TJ MO. Zánik členství 
z uvedeného důvodu nastává dnem přijetí rozhodnutí prezídia PGCMO o jeho zrušení 
z důvodu neplnění základních členských povinností. Zrušením členství pohledávka 
PGCMO nezaniká.  

            Výše ročních členských klubových příspěvků, schválené valnou hromadou klubu pro 
daný rok, v případě jejich neuhrazení do 60 dní po jejich stanoveném termínu 
splatnosti, se zvyšují o 1 000,- Kč !!!  

3 definice úlev 
3.1 Úlevy od placení ročních členských příspěvků ČGF a TJ MO nelze poskytnout a ani je 

prominout. Každý člen PGCMO je povinen tyto příspěvky uhradit ve výši stanovené 
pro jeho věkovou kategorii a uvedené v příloze č. 1 této směrnice v bodě 1.2 a 1.3. 

3.2 Ostatní úlevy od placení ročních členských příspěvků, poplatků a vstupních vkladů ve 
výši stanovené pro běžný rok, uvedené v příloze č. 1 této směrnice, lze členům 
PGCMO přiznat a poskytnout pouze v rozsahu a způsobem v této směrnici 
definovaným. 

3.3 Všechny dále uvedené úlevy jsou založeny na stejném principu tj. na úlevě resp. 
snížení stanovených klubových ročních členských příspěvků, poplatků a vstupních 
vkladů. Je nepřípustné, jakoukoliv z poskytovaných úlev účelově interpretovat či 
uplatňovat jiným než stanoveným způsobem. 

3.4 Žádná z poskytovaných úlev není vyjádřitelná účetním zápisem v pokladní či jiné 
účetní knize. Všechny poskytnuté úlevy se proto evidují v podrozvahové evidenci tak, 
aby je bylo možné kontrolovat a vyhodnocovat. Podrobnosti resp. členění "databáze 
evidence členů" nejsou předmětem této směrnice. 

4 uplatňování úlev 

Každý člen PGCMO má právo využít následující úlevy: 
 

4.1     Klubové roční členské příspěvky /odst. 1.1 a), b), c) a d) přílohy č. 1/ 
4.1.1 Od placení klubového ročního členského příspěvku jsou osvobozeni: 

a) členové, kterým bylo uděleno čestné členství, 
b) členové, kterým bylo přiznáno členství na dobu určitou, 
c) členové starší 70 let, jejichž členství v klubu trvá nepřetržitě 20 let 
       Rozhodující je ročník narození - tzn., že právo využití této úlevy se může poprvé 
         uplatnit v roce, ve kterém člen dosáhne životního jubilea 70 let. 

d) členové - bývalí prezidenti klubu  
e) členové - zaměstnanci TJ, 
       Úlevu mají právo využít pouze členové - zaměstnanci TJ MO, kteří pracují v 
         golfovém areálu v Šilheřovicích. 
f) členové prezídia PGCMO a TJMO  
g) členové, přijatí na základě úhrady plné výše vstupního vkladu, a to v roce svého 
      přijetí 
h) členové, kteří vstoupili do klubu po 31.10. kalendářního roku 
       Členové přijatí dle podmínek pro přijímání mládeže, nehradí tento roční 
          příspěvek v roce svého vstupu. 

         Členové přijatí na základě úhrady plné výše vstupního vkladu, nehradí tento roční  
          příspěvek v roce svého přijetí a v roce na rok přijetí bezprostředně navazující.  

- 3 - 



Klubová směrnice číslo 1 

4.1.2 Zlevněný klubový roční členský příspěvek platí tyto skupiny členů 

a) děti a mládež do 18 let, studenti do 26 let, 
       Rozhodující je ročník narození - tzn., že úleva se uplatní naposledy v roce dosažení 
         18 resp. 26 let. 

b) ženy na mateřské dovolené, 
       Úlevu lze využít maximálně 4 po sobě jdoucí sezóny. Narození dvojčat, trojčat atd., 

         nemá na výši úlevy vliv. 
c) starobní důchodci. 
       Starobní důchodci mohou poprvé úlevu uplatnit pouze po předložení “potvrzení o 

         starobním důchodu” - resp. důchodový výměr. Je-li potvrzení vydáno resp.  
        předloženo až po lhůtě splatnosti klubových ročních členských příspěvků, nebude 

        na to brán zřetel. Jednotliví členové ale mohou v předstihu tj. nejpozději do konce 
        ledna příslušného roku, požádat prezídium o zohlednění této budoucí skutečnosti. 
 

4.1.3  Evidenční klubový roční členský příspěvek platí tyto skupiny členů 
a) členové do 12 let jejich věku, zařazení do společné tréninkové přípravy a k 31.3. 

běžného roku bez HCP 
       Rozhodující je ročník narození - tzn., že úleva se uplatní naposledy v roce dosažení 

         12 let. 
 

4.1.4  Mimořádný klubový roční členský příspěvek platí tyto skupiny členů 
a) všichni členové starší 18 let jejich věku 
      Rozhodující je ročník narození - tzn., že povinnost k úhradě vzniká v roce dosažení věku  

        19 či více let. 
 

4.1.5  Prezidium klubu je oprávněno přiznat členům PGCMO následující individuální úlevy: 

a) za reprezentaci klubu. Výše úlevy se schvaluje na základě vyhodnocení předchozí 
sezóny, a to v přímém souladu s klubovou směrnicí č. 2, která předem stanovuje 
motivační kritéria. 
Prezídium klubu je oprávněno schvalovat seznam členů, kteří mají nárok na tuto 
úlevu a v odůvodněných případech (např. s ohledem na rozpočet klubu) upravovat 
její výši. 

b) na základě písemné žádosti člena klubu, a to při splnění následujících 
podmínek: 

• žádost je prezidiu podána nejpozději do 30. června roku, pro který člen 
poskytnutí úlevy žádá, 

• žadatel má ke dni podání své žádosti splněny veškeré své členské 
povinnosti, 

• poskytnutí úlevy je omezeno na maximálně 3 po sobě následující 
kalendářní roky, 

• může hrát na hřišti v Šilheřovicích pouze po zaplacení plného hracího 
poplatku bez nároku na slevy, nebo po doplacení prominuté částky v 
běžném roce 

 
                  Úleva členům s povinností uhradit klubový roční členský  příspěvek ve výši 
                  dle bodu 1.1 a) Přílohy č. 1 je poskytována ve formě jejího snížení na hodnotu 
                  klubového členského příspěvku zlevněného. 
                  Úleva členům s povinností uhradit klubový roční členský  příspěvku ve výši 
                  dle bodu 1.1 b) Přílohy č. 1 je poskytována ve formě jejího snížení o max. 50% .    
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Klubová směrnice číslo 1 

 
Při neplnění členských povinností člena PGCMO, zaniká danému členu klubu 
právo na jemu prezidiem přiznanou individuální úlevu. 

4.2 Poplatky za tréninkovou přípravu /odst. 2 Přílohy č. 1/ 

4.2.1  Prezidium klubu je oprávněno přiznat členům PGCMO, kteří mají stanovené 

          poplatkové povinnosti ve výši uvedené v příloze č. 1 bodu 2.1 úlevu od úhrady 

          jim stanovených poplatků pouze na základě odst. 4.1.3, písm. a) této směrnice. 

4.2.2   V případě vzniku povinnosti uhradit poplatky za tréninkovou přípravu po 

           po 31.8. kalendářního roku, hradí stanovené poplatky za účast ve společné 

            přípravě dotčení členové ve výši 50% jejich stanovené výše. 

4.2.3   Poplatky za tréninkovou přípravu jsou povinni hradit všichni členové klubu zařazení 

           do klubových reprezentačních družstev mládeže i dospělých.  

4.3 Vstupní vklady /odst. 3 přílohy č. 1/ 
4.3.1 Za rodinného příslušníka jsou považováni pouze příbuzní v řadě přímé do prvního 

stupně zrození (rodiče <přijímaný člen> děti nad 18 let), rodiče členů klubu do 18 let 
jejich věku, sourozenci a manžel/ka. 

4.3.2 Prezidium klubu je oprávněno uplatnit a přiznat úlevu od placení vstupních vkladů, 
pouze do klubu vstupujícím členům na dobu časově omezenou - max. 1 kalendářní rok 
(roční klubové členství). 
Poskytnutí úlevy je omezeno na maximálně 3 po sobě následující kalendářní roky. 
Člen klubu na dobu určitou může hrát na hřišti v Šilheřovicích pouze po zaplacení 
plného hracího poplatku bez nároku na slevy a služby v rozsahu poskytovaném 
členům klubu s členstvím časově neomezeným. 

4.3.3 Členové klubu, kterým bylo umožněno získat klubové členství na dobu neurčitou na 
základě uhrazení vstupního vkladu ve výši stanovené dle odst. 3.2 přílohy č. 1., jsou 
automaticky zařazeni do klubového systému pro přijímání dětí a mládeže (příloha č. 3) 
V roce dovršení 12, 14, 16 či 18 let jejich věku tak u nich bude k 15. říjnu provedena 
kontrola dosažené HCP výkonnosti. 

Při splnění příslušných HCP limitů kritérií, má člen právo na úlevu od placení 
stanoveného doplatku  vstupního vkladu. 

Při nedosažení odpovídajícího HCP limitu, je člen povinen do 31.prosince téhož roku 
uhradit další část vstupního vkladu, a to ve výši určené prezidiem klubu dle přílohy č. 
3 k této směrnici. !!! Pokud se stane členem PGCMO některý z rodičů na základě 
úhrady vstupního vkladu v plné výši / odst. 3.1 a) – Nové členství / po zařazení 
jeho dítěte do klubového systému pro přijímání dětí a mládeže, dojde ke změně 
statutu členství dítěte z a) Nové členství na b) Rodinný příslušník. Případné 
přeplatky vstupního vkladu, uhrazené dítětem dle motivačního programu do 
okamžiku změny statutu jeho členství, se nevrací !!!   
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5 postup při uplatňování nároku na přiznané úlevy 
5.1 Níže vyjmenované úlevy, lze kumulovat (sčítat) mezi sebou libovolně s ostatními 

úlevami: 
• individuální - poskytované za reprezentaci klubu 

Má-li však člen nárok na více úlev a přitom žádná z nich není v tomto odstavci 
uvedena, může člen uplatnit nárok pouze na jednu úlevu, a to tu, která je pro něj 
výhodnější. 

5.2 V případě, že člen klubu má nárok na úlevy, které v součtu nepřevýší jeho povinnost 
placení klubových ročních členských příspěvků a poplatků po odečtení zaplacené 
zálohy, doplatí pouze případný rozdíl. 

5.3 Má-li člen klubu nárok na úlevy, které by v součtu nepřevýšily jeho povinnost placení 
klubových ročních členských příspěvků a poplatků, avšak po odečtení zaplacené 
zálohy tuto povinnost převýší, rozdíl až do výše zaplacené zálohy se vypořádává podle 
odst. 5.9. 

5.4 Pokud však má člen nárok na úlevy, které v součtu převýší jeho povinnost placení 
            klubových ročních členských příspěvků a poplatků, nesmí takto převyšující úlevy 
            obdržet v žádné formě, avšak může nárok na úlevy převyšující celkovou hodnotu 
            klubových ročních členských příspěvků a poplatků, převést na jiného člena klubu 
            popř. více členů klubu podle odst. 5.5 – vždy však pouze na rodinného příslušníka. 
            Zaplacená záloha se vypořádává podle odstavce 5.9. 
5.5 Nárok na úlevy převyšující členskou povinnost bez odečtu zaplacené zálohy dle 

odstavce 5.4, je převoditelný na jiného člena klubu pouze prostřednictvím formuláře, 
jehož vzor je nedílnou součástí této směrnice (příloha č. 2). 

5.6 Formulář musí být členům volně dostupný v recepci klubu a na webových stránkách 
klubu. 

5.7 U nabyvatelů úlev neplatí omezení kumulace podle odstavce 5.1, tito mohou nabytou 
úlevu kumulovat (sčítat) bez omezení. Nabyvatel úlevy již ale nemůže žádnou úlevu 
dále převádět. 

5.8 Zaplacená záloha popř. její část se stává přeplatkem v případech podle odst. 5.3 a 5.4. 
5.9 Všechny přeplatky se členům vrací na jejich žádost po ověření případných nedoplatků. 
 

6 přechodná a závěrečná ustanovení   
 
6.1 Má-li člen nárok pouze na jednu úlevu, např. úplné osvobození nebo ve formě 

zlevněného klubového ročního členského příspěvku, získá ji automaticky tak jako 
každý rok a nic se pro něj nemění – platí dosavadní zavedené postupy. 

6.2 Tato směrnice ode dne své účinnosti ruší veškeré dosud používané ústní pokyny a 
přechodně používané postupy, přičemž současně ruší a nahrazuje znění směrnice č. 1 
ze dne 19.3.2009. 
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7 Přílohy 

č. 1   - Příspěvky, poplatky a vstupní vklady členů PGC TJ Mittal Ostrava  

č. 1a - Doporučené členství 

č. 2   - Vzor formuláře k převodu nároků na úlevy mezi členy klubu 

            č. 3   - Motivační program pro členy klubu do 18 let 
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Příloha číslo 1 klubové směrnice číslo 1 

Příspěvky, poplatky a vstupní vklady 
                             členů PGC TJ Mittal Ostrava v roce 2010 

1   Roční příspěvky  

a) Klubový členský příspěvek                                    9.400 Kč 1.1 

b) Klubový členský příspěvek zlevněný                      4.200 Kč 

 c) Klubový členský příspěvek evidenční                      1.000 Kč 
  d) Klubový členský příspěvek mimořádný 1.000 Kč 

 
a) Členský příspěvek ČGF 300 Kč 1.2 

b) Členský příspěvek ČGF žáci a mládež do 18 let 100 Kč 
 

a) Členský příspěvek TJ Mittal Ostrava (dále jen TJ MO) 300 Kč 

b) Členský příspěvek TJ MO dorost od 16 do 18 let 200 Kč 

1.3 

c) Členský příspěvek TJ MO mládež do 15 let a muži/ženy nad 60/55 let 150 Kč 

2   Poplatky za tréninkovou přípravu  

Přijat do společné přípravy od 1.4. do 
31.8. běžného roku   

 
5.000 Kč 

2.1        Společná příprava  
Reprezentace, ostatní členové 
TCM , přípravka dětí a mládeže 
(po dobu 12 měsíců po sobě 
jdoucích od 1.4. běžného roku)  

Přijat do společné přípravy po 31.8. 
běžného roku   

 
2 500 Kč 

 

3   Vstupní vklady 
 

a) Nové členství 70.000 Kč 

b) Rodinný příslušník člena klubu 25.000 Kč 

3.1 
 
 

c) Doporučené členství  25.000 Kč 

Doporučené členství = členství nabyté v období od 1.4. do 31.7. 2010 osobami starších 18  let  dle 
podmínek schválených VH PGCMO dne 4.3.2010 (viz. Příloha číslo 1a ) 

 

   odst. 3.1 a) odst. 3.1 b) 

a) do 10 let               5% 3.500 Kč 1.250 Kč 

b) od 10 do 12 let    10% 7.000 Kč 2.500 Kč 

c) od 13 do 14 let    20%         14.000 Kč 5.000 Kč 

d) od 15 do 16 let    40%        28.000 Kč 10.000 Kč 

3.2 Děti a mládež 

e) od 17 do 18 let    80%       56.000 Kč 20.000 Kč 

 3.3 Odložené členství    =  víceleté splátky vstupního vkladu 3.1 a) a 3.1 b)  bez navýšení  
Případný zájemce ke vstupu do klubu, který platí roční hrací poplatky podle ceníku 

služeb pro veřejnost, se může v kterémkoliv okamžiku rozhodnout a podat žádost o 

přijetí za člena klubu za těchto podmínek: 

Na úhradu vstupního vkladu bude započtena částka, odpovídající rozdílu součtu hodnot 

všech do doby podání žádosti zaplacených ročních hracích poplatků* a součtu  hodnot 

příspěvků uvedených  v odst. 1.1. a) platných v letech ve kterých žadatel roční hrací 

poplatky zaplatil. Doplácí se jen rozdíl do výše vstupního vkladu platného v roce 

přijetí**. 

*) maximálně za 4 po sobě jdoucí kalendářní roky **)přeplatky se nevrací 
 

Bližší  podrobnosti  k jednotlivým  položkám,  včetně  platebních  podmínek, 
upravuje klubová směrnice číslo 1. 



Příloha číslo 1a  klubové směrnice číslo 1 

       Doporučené členství 

Za „Doporučené členství“ , ve smyslu a pro účel klubové směrnice č. 1, je považováno nové 

řádné členství v klubu, vzniklé v období od 1.května do 31.července roku 2010 dle 

následujících podmínek. 

O členství v PGCMO, v souladu s platnými pravidly pro přijímání nových členů do PGCMO,  

požádá občan starší 18 let na základě doporučení jemu poskytnutého řádným členem klubu 

starším 20 let. 

Každý řádný člen PGCMO starší 20 let, který má ke dni poskytnutí svého doporučení splněny 

veškeré své platební i jiné členské povinnosti či závazky vůči klubu, má právo poskytnout své 

doporučení pouze jedinému žadateli o přijetí.  

Doporučení člena klubu je možno poskytnout pouze způsobem stanoveným, řízeným a 

kontrolovaným prezídiem klubu, a to dle pokynu pro daný účel prezídiem vydaným. 

Počet tímto způsobem vzniklých, tj. provedení úhrady vstupního vkladu a ostatních ročních 

členských příspěvků ve výši dle bodů 1 a 3.1 c) Přílohy číslo 1 klubové směrnice číslo 1 po 

schválení podané přihlášky prezídiem PGCMO a TJMO, je omezen na 50 . 

Prezídium klubu, po dosažení uvedeného limitního počtu, je oprávněno přijímání nových 

členů do PGCMO tímto způsobem jednostranně ukončit. 

Pokyn prezídia ke způsobu poskytování doporučení členů k přijetí žadatelů o vznik jejich 

členství v PGCMO výše uvedeným způsobem, je prezídium povinno vypracovat a členům 

klubu zpřístupnit nejpozději do 15.4.2009. 

 

Tato příloha ke klubové směrnici číslo 1 byla projednána a schválena VH PGCMO dne 

3.3.2010. 

 



Příloha číslo 2 klubové směrnice číslo 1  

Formulář k převodu nároků na úlevy mezi členy klubu  

Já níže uvedený převodce, převádím v souladu s klubovou směrnicí č. 1, své nároky na úlevy 
od placení ročních klubových členských příspěvků a poplatků převyšující mou povinnost, na 
níže uvedené/ho nabyvatele – rodinného příslušníka, což stvrzuji svým podpisem. 

 

Převodce   

jméno a příjmení, titul  

registrační číslo ČGF 006-  

seznam uplatňovaných nároků na úlevy + popis (identifikace) úlevy částka 
 

1.  

2.  

3.  

součet nároků na úlevy:  

roční klubový členský příspěvek převodce (-):  

poplatky za tréninkovou přípravu převodce (-):  

částka k převodu na nabyvatele:  

Úlevy za reprezentaci klubu nerozepisujte jednotlivě, ale uvádějte jejich součet. 
 
 
 
dne:   podpis převodce         

(zákonného zástupce u členů mladších 18 let) 
 

nabyvatel/é 
(jméno a příjmení, titul): 

registrační 
číslo ČGF 

převedená 
úleva ve výši 

podpis nabyvatele 
(zákonného zástupce) = 
souhlas s nabytím úlevy 

 006-   

 006-   

 006-   

celkem = kontrolní součet:   

kontroloval:                                                                                              schválil: 
(zaevidoval) 
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Motivační program pro členy klubu do 18 let 

1. Úvod 

Motivační program se vztahuje na členy klubu do 18 let, bez rozlišení zda mají domovské 
či nedomovské členství. Těmto členům je umožněno placení vstupních vkladů ve 
splátkách, jejichž výše je závislá na věku při jejich vstupu, statutu nabývaného členství  
( viz  odstavec 3.1  přílohy číslo 1, směrnice číslo 1) a jejich dosažené výkonnosti 
hodnocené podle tohoto motivačního programu.     
Motivační program se skládá ze dvou částí:   
a) první splátka vstupních vkladů zvýhodněná podle věku při vstupu (viz odstavec 3.2 

přílohy číslo 1, směrnice číslo 1), 
b) ostatní  splátky  vstupních  vkladů  zvýhodněné  podle  výsledků  kontroly  HCP 

výkonnosti. 

2. Kontrola HCP výkonnosti 
K 15. říjnu každého roku bude prováděna kontrola výkonnosti u členů, kteří dovrší v 
daném roce 12, 14, 16 nebo 18 let. 
Parametry výkonnostních HCP limitů jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Při každé 
kontrole mohou nastat 3 situace: 

a) nesplnění vyššího HCP limitu znamená splátku vstupního vkladu resp. 
doplatek podle varianty a) 

b) splnění vyššího HCP limitu a současně nesplnění nižšího HCP limitu 
znamená splátku vstupního vkladu resp. doplatek podle varianty b) 

c) splnění nižšího HCP limitu znamená úplnou úlevu od splátky vstupního vkladu v 
daném kontrolním roce 

 
HCP limit  věk 

(ročník) 
varianta chlapci dívky 

doplatek 

vstupního 
vkladu 

a) 36,0 36,0 20% 12 let 

b) 24,0 26,0          10% 

a) 24,0 26,0 20% 14 let 

b) 12,0 16,0 10% 

a) 12,0 16,0 20% 16 let 

b) 6,0 10,0 10% 

a) 6,0 10,0 20% 18 let 

b) 3,0 6,0 10% 

Výše splátky resp. doplatku vstupního vkladu se vypočítá procentuálně z platného vstupního 
vkladu (viz odstavec 3.1 přílohy číslo 1, směrnice číslo 1) a je splatný do 31.12. kalendářního 
roku ve kterém byla kontrola HCP výkonnosti provedena. 

Změny HCP limitů, provedené prezídiem klubu v období po přijetí člena, jsou ode dne jejich 
účinnosti součástí podmínek pro jeho přijetí. 

3. Přechodná ustanovení 
    Pro členy klubu přijaté do 29.02.2004 platí kritéria, za kterých do klubu vstoupili. 
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