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PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, Z.S. Č. 1 PRO PLATBY A ODMĚNY 
 
 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 
I.1 Herní rok: Za herní rok se pro účely tohoto předpisu považuje období počínající měsícem srpnem a končící v měsíci červenec 

následujícího roku.  

I.2 Pololetí: Za první pololetí herního roku se považuje období počínající měsícem srpnem a končící měsícem leden následujícího 
roku. Za druhé pololetí herního roku se považuje období počínající měsícem únor a končící měsícem červenec. 

I.3 Věk členů klubu: Je-li v tomto předpise uveden údaj o věku, považuje se za rozhodující údaj takový věk, kterého daná osoba 
dosáhne v příslušném ročníku (kalendářním roce). Pro placení příspěvků za první pololetí je rozhodující ročníkový věk (tj. věk 
dle ročníku) v den splatnosti příspěvků za první pololetí.  
Příklad: Dosáhne-li hráč v průběhu daného roku 7 let, platí příspěvky splatné ke dni splatnosti 31. 3. i ke dni splatnosti 31. 10. 
daného roku na základě čl. II.2. odst. 2.2. písm. (b) tohoto předpisu. Tedy i v případě, že daný hráč dosáhne věku 7 let 
například až v prosinci daného roku. 

I.4 Výklad tohoto předpisu podává Výkonná rada Sportovního klubu Pegas Sedlčany, z.s. (dále jen „VR“ a „klub“), která si rovněž 
vyhrazuje právo rozhodnout, na základě důvodů zvláštního zřetele hodných, o výjimkách z jednotlivých ustanovení. 

 
 

II. PŘÍSPĚVKY 
 

II.1 Obecná ustanovení o příspěvcích 

1.1. Každý člen klubu má povinnost platit členské příspěvky. Výjimkou z pravidla uvedeného v předchozí větě mohou být 
ti členové klubu, kteří splňují pravidla stanovená v čl. II.3 tohoto předpisu, příp. ti členové, o jejichž osvobození od 
povinnosti placení členských příspěvků rozhodla VR.  

1.2. Povinnost platit členské příspěvky vzniká každému členovi klubu okamžikem vzniku jeho členství, není-li v tomto 
předpisu stanoveno jinak. 

  
II.2 Výše ročního členského příspěvku 

2.1. Výše ročního členského příspěvku (dále také jen „příspěvek“) se odvíjí zejména od věku člena klubu. Výše příspěvku 
se může odvíjet také od skutečnosti, zda se jedná o hrajícího člena (dále také jen „hráč“), nehrajícího člena či trenéra 
a od dalších skutečností uvedených dále v tomto předpise. 

2.2. Výše ročního členského příspěvku  
(a) pro hráče ve věku 19 let a starší činí 3.000,-Kč; 
(b) pro hráče ve věku od 7 do 18 let včetně činí 2.000,- Kč; 
(c) pro hráče do 6 let včetně činí 100,- Kč; 
(d) pro členy, kteří nespadají pod žádný z bodů (a) až (d) toho odstavce (tj. nehrající členy) činí 100,-Kč. 

2.3. O výši příspěvků člena klubu, který hostuje v jiném sportovním klubu, rozhoduje VR. 
 
II.3 Úlevy od placení příspěvků 
 

3.1. Trenér: Člen klubu, který je trenérem družstva klubu, hradí roční členské příspěvky ve výši 100,- Kč; ustanovení dle čl. 
II.2 odst. 2.2 tohoto předpisu se neuplatní. 

3.2. Dítě trenéra: Hráč ve věku do 18 let včetně, který je dítětem trenéra klubu, hradí roční členské příspěvky ve výši 
100,- Kč; ustanovení čl. II.2 odst. 2.2 tohoto předpisu se neuplatní. Pravidlo dle předchozí věty se uplatní pouze v 
případě, že je hráč (dítě trenéra) studentem základní či střední školy (příp. gymnázia, středního odborného učiliště 
apod.). 
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3.3. Sourozenec: Hráč, jehož sourozenec je také členem klubu, má nárok na úlevu od placení příspěvků ve výši 50 %. 
Pravidlo dle předchozí věty se uplatní v případě, že takový hráč i jeho sourozenec (resp. sourozenci) jsou ve věku od 
7 do 18 let včetně. Nárok na úlevu dle tohoto odstavce má ten ze sourozenců (resp. ti ze sourozenců, je-li 
sourozenců více než 2), kteří jsou ve věku od 7 o 18 let a jejichž starší sourozenec (jakožto člen klubu) je rovněž ve 
věku 7 – 18 let. 
Příklad: Nejstaršímu sourozenci je 16 let, druhému nejstaršímu je 13, třetímu 11 a čtvrtému 9 – první sourozenec platí 
příspěvky v plné výši a na další sourozence se vztahuje úleva od placení příspěvků ve výši 50 %. / Nejstaršímu 

sourozenci je 20, druhému nejstaršímu je 18 a třetímu je 16 – první sourozenec platí příspěvky v plné výši, druhý 

sourozenec platí příspěvky rovněž v plné výši a na třetího se vztahuje úleva od placení příspěvků ve výši 50 %. 

3.4. Přivedení nových členů klubu: Hráč, který přivede do klubu nové hráče, má nárok na úlevu od placení příspěvků 
(dále také jen „úleva“). Tato úleva bude poskytnuta nejdříve v okamžiku, kdy nový hráč uhradí příspěvky za 1. 
období, ve kterém mu vznikne povinnost příspěvky hradit (dále jen „První úhrada příspěvků“). Výše úlevy dle tohoto 
odstavce odpovídá částce, kterou nově příchozí hráč zaplatí na První úhradu příspěvků. V případě přivedení více 
nových hráčů je úleva dle tohoto odstavce ve výši součtu všech úlev za každého nově příchozího hráče ve smyslu 
tohoto odstavce.  

3.5. Odpuštění příspěvku mladším členům za 1. pololetí členství: Členové ve věku od 7 do 18 let včetně neplatí příspěvky 
za to pololetí, ve kterém jim vznikne členství v klubu (tj. tito členové hradí příspěvky 
Příklad: Hráč, kterému vznikne členství v měsíci září, hradí první příspěvky v termínu splatnosti 31. března, tj. až 
za první pololetí (tj. za období únor až červenec). Hráč, kterému vznikne členství v měsíci červen, hradí první příspěvky 
v termínu splatnosti 31. října, tj. až za druhé pololetí (tj. za období srpen až leden). 

 
II.4 Placení příspěvků 

4.1. Příspěvky dle čl. 2. odst. 2.2 písm. (a) a (b) tohoto předpisu se hradí dle následujících pravidel:  

(a) Příspěvky se hradí bezhotovostním převodem či vkladem hotovosti na číslo účtu 194 810 350/0300 u Poštovní 
spořitelny, přičemž variabilní symbol je vždy osmimístný a je tvořen rokem, měsícem a dnem narození (např. 
datum narození 9. 2. 1981 = variabilní symbol č. 19810209).  

(b) Příspěvky se platí nadvakrát. Za první pololetí (období srpen až leden) jsou příspěvky (resp. jedna polovina z 
celkové výše ročních členských příspěvků) splatné nejpozději k 31. říjnu toho roku, ve kterém 1. pololetí začalo 
běžet. Za druhé pololetí (období únor až červenec) jsou příspěvky (resp. jedna polovina z celkové výše ročních 
členských příspěvků) splatné nejpozději k 31. březnu téhož roku.  

(c) V případě úhrady příspěvků pouze za část období (část pololetí) se účtuje poměrná část ve výši jedné desetiny 
ročního členského příspěvku za každý započatý měsíc.  

4.2. Pravidly uvedenými v odst. 4.1 písm. (a) až (c) není nijak dotčen nárok na odpuštění příspěvků dle čl. 3. odst. 3.5 
tohoto předpisu. 

4.3. Roční členské příspěvky ve výši 100,- Kč se hradí jednorázově, a to nejpozději do 31. března za aktuální hrací rok. 
Příspěvky dle předchozí věty lze uhradit bezhotovostním převodem či vkladem hotovosti postupem dle odst. 4.1 
písm. (a) výše, anebo hotově k rukám hospodáře klubu.  

 
II.5 Sankce za pozdní zaplacení příspěvků 

5.1. Sankce za neuhrazení příspěvků v termínu splatnosti činí 50,- Kč za každý započatý měsíc, kdy je člen s úhradou 
příspěvků v prodlení. Celou výši sankce uhradí člen klubu bez vyzvání nejpozději s nejblíže nadcházející úhradou 
příspěvků. 

 
II.6 Zvláštní ustanovení 

6.1. VR může rozhodnout na návrh i bez návrhu o snížení povinnosti platit příspěvky, případně o osvobození od 
povinnosti platit příspěvky. 
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III. BRIGÁDY 
 
III.1 Obecná ustanovení o brigádách 

1.1. Povinnost podílet se na chodu klubu se vztahuje na všechny aktivní hráče a hráčky klubu od 13 let včetně. 
Brigádnické hodiny je nutné odpracovat za každé pololetí samostatně.  

1.2. Brigádnická povinnost za pololetí pro 
(a) hráče a hráčky ve věku 19 let a starší činí 8 hodin, z toho minimálně 4 hodiny prací při správě areálu (údržba, 

opravy atd.) a minimálně 4 hodiny na organizační činnosti při akcích pořádaných klubem (turnaje, nábory atd.); 
(b) hráče a hráčky ve věku 7 až 18 let včetně činí 4 hodiny, přičemž není rozhodné, zda svou povinnost tito hráči a 

hráčky splní prací při správě areálu (údržba, opravy atd.) či organizační činností při akcích pořádaných klubem 
(turnaje, nábory atd.).  

1.3. Za hráče mohou brigádnické hodiny odpracovat rodinní příslušníci. 

1.4. Brigádnická povinnost se nevztahuje na trenéry. 

1.5. Brigády vyhlašují trenéři, příp. člen VR. Vyhlašovatel brigády po ukončení brigády nahlásí jména a počty 
odpracovaných hodin na e-mail: pegas.sedlcany@seznam.cz. Hráči si stav odpracovaných brigád mohou kontrolovat 
na: http://www.pegas.sedlcany.cz/ . 

 
III.2 Sankce za neodpracované brigády 

2.1. Člen klubu, který neodpracuje příslušný počet hodin brigádnické povinnosti je povinen na výzvu VR uhradit sankci ve 
výši 200,-Kč za každou neodpracovanou hodinu jeho brigádnické povinnosti. 

 
 

IV. ODMĚNY A NÁHRADA VÝDAJŮ 
 
Níže uvedené funkce a činnosti mají nárok žádat VR o přiznání odměny. Na základě rozhodnutí VR klub vyplatí žadateli odměnu ve 
výši podle níže uvedených pravidel. 
 
IV.1 Odměna trenérů 

1.1. Trenér: Trenérem se rozumí osoba schválená VR, která se pravidelně podílí na fyzickém a duševním rozvoji hráčů a 
hráček příslušného družstva a jako takové jí náleží odměna za práci s družstvem (tréninky, zápasy, turnaje, 
soustředění atp., dále společně také „akce družstva“).  

1.2. Asistent trenéra: Asistentem trenéra se rozumí osoba, kterou si trenér zvolil a která mu pomáhá s organizací akcí 
družstva a fyzicky a aktivně se těchto akcí účastní. VR může rozhodnout, že asistentovi trenéra náleží část odměny 
z odměny trenéra vypočtené dle odst. 1.4 tohoto článku (obdobně viz odst. 1.5 tohoto článku). 

1.3. Trenér může žádat o přiznání odměny VR na základě vyplněné docházky hráčů (docházka se týká všech oficiálních 
tréninků, soustředění a soutěžních zápasů) každé pololetí.  

1.4. Výše odměny trenéra za pololetí je stanovena za trénování celého družstva následovně:  

XXX 

(K=2 u družstev s hráči pouze do 18 let, K=1 u ostatních družstev) 

1.5. V případě 2 a více trenérů na jedno družstvo bude odměna poměrně rozdělena podle účasti konkrétního trenéra na 
relevantních akcích družstva. 

1.6. Pokud družstvo nedosáhne počtu 9 a více hráčů, nelze žádat odměnu pro trenéra dle tohoto článku.  

1.7. VR může rozhodnout o výjimce z odměňování trenérů a udělit trenérovi vyšší odměnu, a to zejména tehdy, má-li 
trenér např. dlouhodobé vynikající výsledky, který se výrazně organizačně a trenérsky podílí na chodu více družstev 
apod. 
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IV.2 Odměna hospodáře klubu 

2.1. Hospodáři klubu náleží odměna ve výši XXX,-Kč za každý celý měsíc, ve kterém plnil činnost hospodáře. O přiznání 
odměny za předcházející období je možné žádat VR jednou v každém kalendářním roce. 

 
IV.3 Odměna prezidenta klubu 

3.1. Prezidentovi klubu náleží odměna ve výši XXX,-Kč za každý celý měsíc, který byl ve funkci prezidenta. O přiznání 
odměny za předcházející období je možné žádat VR jednou v každém kalendářním roce. 

 
IV.4 Odměna rozhodčích 

4.1. Výše částky placené rozhodčím v pravidelných soutěžích je daná aktuálním sazebníkem dané soutěže.  
 
IV.5 Odměna za získání finančních prostředků pro klub 

5.1. Člen klubu, který získal finanční dar pro klub či zprostředkoval uzavření smlouvy o pronájmu reklamních ploch v 
areálu klubu, může požádat VR o přiznání odměny ve výši maximálně 10 % z takto získané částky, a to při splnění 
následujících podmínek: 
(a) před oslovením budoucího dárce bude konzultovat vhodnost oslovení dárce s prezidentem klubu (účelem je 

neoslovovat již oslovené dárce) a 
(b) o podmínkách přijetí daru, resp. podmínkách smlouvy o pronájmu rozhodne VR.  

 
IV.6 Sankce pro příjemce odměny 

6.1. O nároku na odměnu dle čl. IV.5 tohoto předpisu a její výši rozhoduje VR, přičemž VR může také rozhodnout, že na 
takovou odměnu žadatel nemá nárok. 

6.2. VR může svým rozhodnutím odejmout příslušnému příjemci (trenér, prezident, hospodář) celou odměnu či její část 
při prokazatelném neplnění povinností vyplývajících z  funkce (pozice) příjemce odměny nebo při prokazatelném 
neplnění dalších podmínek pro udělení odměny (např. při pochybnostech o správnosti vyplněné docházky trenérem 
nebo při pochybnostech o uváděném počtu hráčů družstva apod.). 

 
IV.7 Náhrada výdajů 

7.1. Veškeré předložené podklady doložené při placení odměn hospodář řádně uloží spolu s výdajovými doklady pro 
případnou kontrolu. Účetní doklady vystavené při placení činnosti rozhodčích budou řádně označeny jménem a 
příjmením příjemce, datem výplaty a jejím účelem (přesná specifikace – příklad: rozhodčí - soutěž PSS - žákyně - 
jeden zápas). 

7.2. Startovné: Startovné ve schválených soutěžích a na turnajích hradí klub dle soutěžních podmínek daných 
organizátorem soutěží. 

7.3. Soustředění: Jakákoli soustředění jsou v režii jednotlivých týmů. Za pořádaná soustředění a náklady s nimi související 
nepřísluší ze strany klubu žádné náhrady. 

7.4. Proplácení školení (rozhodčí, trenéři): VR může rozhodnout o náhradě výdajů za školení rozhodčích. VR může dále 
rozhodnout o náhradě výdajů za trenérská školení trenérovi, pokud se takový trenér zaváže, že se bude věnovat 
trenérské činnosti pro klub po dobu  

(a) 3 roky při absolvování školení I. třídy; 
(b) 2 roky při absolvování školení II. třídy; 
(c) 1 rok při absolvování školení III. třídy.  

Nejsou propláceny jakékoliv jiné náhrady v souvislosti se školeními (cestovné, ubytování, strava). 
 
 

V Sedlčanech dne 31. 1. 2022 
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