
Směrnice výkonného výboru o členských příspěvcích. 
 
   
 
1.Úvodní ustanovení. 
 
1.1 Směrnici o členských příspěvcích vydává výkonný výbor podle ustanovení 5.2.8 stanov 
svazu.  
 
1.2 Členským příspěvkem se rozumí peněžité plnění člena svazu ve prospěch svazu v radou 
stanovené výši pro kalendářní rok. 
 
1.3 Zaplacením členského příspěvku vyjadřuje člen svazu svou vůli podílet se na plnění účelu 
svazu a jeho činnosti. 
 
2. Členské příspěvky klubů. 
 
2.1 Základní členský příspěvek platí klub, jehož žádné družstvo dospělých se v hracím roce 
neúčastní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev. 
 
2.2 Pro rok 2022 činí základní členský příspěvek 500 Kč. 
 
2.3 Zvýšený členský příspěvek platí klub podle účasti družstva, případně družstev, 
v dlouhodobých mistrovských soutěžích. 
 
2.4 Pro rok 2022 činí zvýšený členský příspěvek: 
 
a) republikové soutěže 
Extraliga mužů 10 000 Kč 
1.liga mužů 8 000 Kč 
2.liga mužů 5 000 Kč 
1.liga žen 3 000 Kč 
Dorostenecká liga 2 000 Kč 
 
b) krajské soutěže  
Krajský přebor mužů 1 000 Kč 
 
c) okresní soutěže 
Okresní přebor 1. až 3. třída 700 Kč 
Pražský přebor 1. až 4. třída 700 Kč 
  
3. Členské příspěvky hráčů, trenérů, vedoucích družstev a dalších členů realizačních týmů, 
případně jiných fyzických osob se soutěžním členstvím. 
 
3.1 Základní členský příspěvek platí podle věkové kategorie členové, kteří se v hracím roce 
účastní mistrovských soutěží, tedy jsou nebo budou zapsáni na soupisce jakéhokoliv družstva 



klubu či nohejbalové společnosti v dlouhodobých soutěžích nebo v jakékoliv sestavě v 
jednorázových soutěžích. 
 
3.2 Pro rok 2022 činí základní členský příspěvek člena ve věkové kategorii dospělí 200 Kč a ve 
věkové kategorii mládež 100 Kč. 
 
3.3 Pokud je hráč zároveň trenérem, vedoucím družstva či členem realizačního týmu, platí 
pouze jeden členský příspěvek.  
 
3.4 Pokud se člen klubu či nohejbalové společnosti v hracím roce nezúčastní žádné 
mistrovské soutěže, platí pouze udržovací členský příspěvek 20 Kč.  
 
3.5 Pokud je člen svazu se soutěžním členstvím zároveň členem svazu s činovnickým 
členstvím, je od placení členského příspěvku osvobozen. 
 
4. Členské příspěvky rozhodčích a členů orgánů svazu, případně jiných fyzických osob 
s činovnickým členstvím. 
 
4.1 Rozhodčí, člen orgánu svazu nebo jiná fyzická osoba s činovnickým členstvím je od 
placení členského příspěvku osvobozena. 
 
5. Způsob placení členských příspěvků 
 
5.1 Klub je povinen zaplatit členský příspěvek ve lhůtě pro podání přihlášek do soutěže, 
stanovené v rozpisu příslušné mistrovské soutěže. Zároveň je povinen v této lhůtě zaplatit 
jako příkazník členský příspěvek vedoucího družstva, trenéra a hráčů nejméně v počtu, který 
jako minimální pro složení družstva stanoví rozpis příslušné soutěže.   
 
5.2 Hráč, trenér, vedoucí družstva a člen realizačního týmu je povinen zaplatit členský 
příspěvek před připsáním na soupisku družstva a to prostřednictvím příkazu svému klubu 
nebo nohejbalové společnosti. 
 
5.3 Členské příspěvky jsou členové svazu povinni zaplatit převodem nebo vkladem na 
centrální bankovní účet svazu č. 1722408504/0600 s identifikací platby jako dosud.  
 
6. Následky nezaplacení členského příspěvku. 
 
6.1 Zaplacení členského příspěvku řádně a včas je podmínkou účasti družstva, případně 
družstev klubu a členů klubu nebo nohejbalové společnosti se soutěžním členstvím účasti 
v příslušných mistrovských soutěžích. 
 
6.2 Pokud klub nezaplatí základní členský příspěvek ani v náhradní lhůtě dle stanov, jeho 
svazové členství bez dalšího zanikne k poslednímu dni listopadu kalendářního roku. 
 
6.3 Pokud člen se svazovým členstvím nezaplatil udržovací členský příspěvek ani v náhradní 
lhůtě dle stanov, jeho svazové členství bez dalšího zanikne k poslednímu dni listopadu 
kalendářního roku.    



 
7. Závěrečná ustanovení 
 
7.1 Výši členských příspěvků schválila rada usnesením č. 1/2022 dne 14.1.2022 
 
7.2 Zrušují se ta ustanovení dosavadních vnitřních předpisů svazu, která této směrnici 
odporují.  
 
7.3 Tato směrnice je účinná dnem 3. února 2022. 
 
7.4 Pokud některý člen svazu bezhotovostně zaplatil členský příspěvek nebo jinou platbu, 
která se na členský příspěvek započítávala podle zrušených ustanovení vnitřních předpisů 
svazu, sekretariát svazu takovou platbu, pokud je to možné, převede na platbu podle této 
směrnice.   
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