
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023 

Všeobecně: Výběr členských příspěvků umožňuje ČNS kontrolu stavu 

skutečné členské základny. Proto níže uvedené příspěvky a platby za přestupy a 

hostování hráčů se budou výhradně platit na účet ČNS.  

Poznámka: KNS a ONS ( mimo poplatků za oznámení přestupu a hostování ) o 

tyto finance nepřijdou a ČNS je následně pak převede zpátky na účty nižších 

organizačních článků ( KNS, ONS ). 

Ostatní poplatky, jako pokuty, poplatky za změny specifikace utkání, poplatky 

za vykoupení se z povinnosti mládeže atd. se budou platit na účet KNS, nebo 

ONS. Podle toho, kdo je řídícím orgánem dané soutěže. 

    

STANOVY - ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023  

Rada ČNS v souladu se Stanovy, čl.5.2.2 stanovila následující výše členských 

příspěvků, pro rok 2023: 
 

KLUBY  

Základní členský příspěvek činí 500,- Kč a platí jej klub, jehož žádné družstvo 

dospělých se neúčastní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev  

Zvýšený členský příspěvek platí klub podle účasti družstva, případně družstev, v 

dlouhodobých mistrovských soutěžích družstev takto:  

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  

1. liga dorostenců 2 000,- Kč  

krajské soutěže  

Krajský přebor mužů 1 000,- Kč  

okresní soutěže  

Okresní přebor mužů 1 až 3 třída 700,- Kč  

Pražský přebor mužů 1 až 4 třída 700,- Kč  

 

2.3 HRÁČI, TRENÉŘI A OSTATNÍ FYZICKÉ OSOBY SE SOUTĚŽNÍM 

ČLENSTVÍM  

Základní členský příspěvek činí pro dospělého člena 200,- Kč a člena v kategorii 

mládež 100,- Kč a platí jej členové, kteří jsou zapsáni pro hrací rok 2023 na 

soupisce jakéhokoliv družstva klubu, nebo v přihlášce klubu do sestavy v 

jednorázových mistrovských soutěžích, a to jeho prostřednictvím.  

Pokud je fyzická osoba se soutěžním členstvím hráčem a zároveň trenérem či 

vedoucím družstva či členem realizačního týmu, platí pouze jeden příspěvek  

Pokud se fyzická osoba člen klubu nepřihlásí do žádné ze svazových 

mistrovských soutěží, platí pouze udržovací členský příspěvek 20,- Kč, a to 

prostřednictvím klubu.   



 

SHRNUTÍ: 

Platby za Startovné do soutěží ( Zvýšený členský příspěvek klubu =  ve výši 

1.000 Kč / kraj, 700 Kč / okres ), nebo pokud se neúčastní dlouhodobých soutěží 

( Základní členský příspěvek klubu = ve výši 500 Kč ). Stejně tak platby za 

licenční/ registrační poplatky hráčů ( Základní členský příspěvek člena ve 

výši 200 Kč/ dospělý, 100 Kč/ mládež ), kteří budou zapsáni na elektronickou 

soupisku 2023, kteréhokoliv družstva klubu. Pokud se člen klubu nepřihlásí do 

žádné mistrovské soutěže, bude prostřednictvím klubu provedena platba za  

Udržovací členský příspěvek ve výši 20 Kč/ bez rozdílu věkové kategorie.  

 

PRAKTICKÉ PROVEDENÍ PLATEB ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 2023:  

 

OKRESY  

Finanční prostředky za startovné ( Zvýšený členský příspěvek klubu ) a  

licenční/registrační poplatky ( Základní členský příspěvek člena ) hrazené 

družstvy startujícími v okresních soutěžích na účet ČNS zůstávají majetkem 

těchto ONS. Základní členský příspěvek klubu ( 500,- Kč  ), jehož se žádné 

družstvo dospělých neúčastní dlouhodobé mistrovské soutěže a dále Udržovací 

členský příspěvek ( 20,- Kč ), pokud se fyzická osoba/člen klubu nepřihlásí do 

žádné ze svazových mistrovských soutěží, jsou hrazené oddíly v příslušných 

okresech opět na účet ČNS, ale zůstávají majetkem ONS. Ostatní platby v rámci 

ONS ( pokuty, poplatky za změny specifikace… ) není nutné hradit na účet 

ČNS, jelikož tyto poplatky nejsou vypovídající o členské základně svazu.  

 

KRAJ  

Finanční prostředky za startovné ( Zvýšený členský příspěvek klubu ) a  

licenční/registrační poplatky ( Základní členský příspěvek člena ) hrazené 

družstvy startujícími v krajských soutěžích na účet ČNS zůstávají majetkem 

KNS. Ostatní platby mimo členské příspěvky v rámci KNS ( pokuty, poplatky 

za změny specifikace, poplatky za vykoupení povinnosti mládeže… ) není nutné 

hradit na účet ČNS, jelikož tyto poplatky nejsou vypovídající o členské základně 

svazu.  

V soutěžích středočeského kraje již nejsou povolené žádné hotovostní platby 

proti pokladnímu dokladu. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Oddílům/ klubům, které neuhradí členské příspěvky do 

předepsaného termínu za klub a své členy v roce 2023,  zanikne svazové 

členství u ČNS. Znovunabytí členství v tomto případě až po uplynutí 

dvanácti měsíců v souladu se Stanovy čl.: 2.3.7 a 2.3.9  

 


