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POPLATKOVÝ ŘÁD
1. Poplatkový řád (dále jen PŘ) Rugby Clubu Havířov, zapsaného spolku (dále jen RC) je
vnitřní organizační normou, která je vydána podle čl.II.4.a) Stanov RC a která stanovuje
pravidla pro placení příspěvků, poplatků a dluhů, určuje pravidla pro finanční spoluúčast
členů na akcích RC, stanovuje pravidla pro úlevy a dotace a určuje procentní výši odměny
pro členy, kteří získají finanční příspěvky pro klub z jiných zdrojů.
2. Nedílnou součástí PŘ je příloha Sazebník příspěvků a poplatků pro běžný rok, který je
schvalován výkonným výborem RC (dále jen VV RC).
3. Úpravy, změny a doplňky tohoto PŘ byly schváleny členskou schůzí RC dne 24. února
2018. a tímto dnem také nabyl platnosti. Současně se ruší platnost znění PŘ schválených
valnou hromadou RC v roce 1999 a jeho novel z let 2001, 2008, 2011 a 2013.
I.
Poplatky a příspěvky
1. Základní poplatky a příspěvky
a) členský příspěvek
b) roční klubový příspěvek na financování činnosti RC
2. Ostatní poplatky
a) licence hráče ČSRU
b) členský příspěvek ČSRU (platí funkcionáři, trenéři, rozhodčí a neaktivní členové)
3. Zvláštní poplatky
VV RC může na základě zmocnění členskou schůzí RC stanovit výši zvláštních poplatků
za zajištění různých služeb členům (např. za zajištění lékařské prohlídky). Informace o
takových službách a výši poplatků za tyto služby musí být vždy zveřejněna na klubové
vývěsce, na webových stránkách a musí být k dispozici a k nahlédnutí v kanceláři
sekretariátu klubu.
4. Poplatky nových členů
Noví členové platí při vstupu do klubu celý členský příspěvek a klubový příspěvek
nejméně za jedno čtvrtletí. Pokud do klubu vstoupí v průběhu 3. čtvrtletí, zaplatí za
zbývající měsíce tohoto čtvrtletí a za IV. čtvrtletí. Adepti, kteří do klubu vstoupí v průběhu
posledního čtvrtletí, platí klubový příspěvek podle měsíčních sazeb.
5. Způsob úhrad klubových příspěvků
Klubové příspěvky je možno zaplatit najednou, nebo měsíčně, čtvrtletně či pololetně dle
kalendáře pro úhrady příspěvků a poplatků. Platí se buď bezhotovostně formou platby
z bankovního účtu příkazce, nebo hotově v pokladně RC.
6. Kalendář pro úhrady příspěvků a poplatků
do 30.1.b.r - členský příspěvek RC
- licence hráče ČSRU,
- členský příspěvek ČSRU,
do 25.2.b.r. - klub.příspěvek za I. pololetí a I. čtvrtletí nebo za celý rok,
- klubový příspěvek veteránů za běžný rok,
do 31.4.b.r. - klubový příspěvek za II. čtvrtletí,
do 30.6.b.r. - klub.příspěvek za II. pololetí a III. čtvrtletí,
do 30.9.b.r. - klubový příspěvek za IV. čtvrtletí.
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7. Sazebník příspěvků a poplatků na běžný rok
Pro platby příspěvků a poplatků je směrodatný sazebník, který vždy v prosinci b.r. vydává
VV RC jako ekonomickou směrnici pro rok následující.
8. Osvobození od placení klubových příspěvků
Klubové příspěvky neplatí:
1. a) aktivní funkcionáři - členové VV RC,
b) aktivní trenéři a jejich asistenti schválení VV RC za předpokladu, že trenérskou nebo
asistentskou funkci vykonávají řádně v průběhu celého roku,
c) trenéři a asistenti školních kroužků a přípravek,
d) členové klubu-rodinní příslušníci funkcionářů, trenérů nebo jejich asistentů a rodinní
příslušníci členů rodičovského výboru, pokud nejsou výdělečně činní.
2. Ve všech případech uvedených sub 8.1. je člen osvobozen od placení klubových
příspěvků zásadně pololetně po posouzení jeho aktivit v klubu v průběhu předchozího
pololetí, osvobození pak platí pro další pololetí daného roku. O osvobození rozhoduje
VV RC v lednu a v červnu.
3. Členové dojíždějící ze vzdálených míst mimo dosah MHD Havířov.
9. Prominutí platby klubových příspěvků
Platbu klubových příspěvků může výbor klubu úplně nebo částečně prominout, pokud o to
člen nebo jeho zákonný zástupce v případě nezletilého, písemně požádá. Platba klubového
příspěvku se promíjí v případě dlouhodobé neúčasti na aktivitách klubu pro zranění, nemoc
nebo jiné členem neovlivnitelné skutečnosti (např. přeložení na pracoviště mimo trvalé
bydliště, zahraniční stáž, studium v zahraničí apod.). V každém případě musí délka absence
člena z důvodů výše uvedených přesáhnout jedno čtvrtletí.
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II.
Finanční úlevy
Členovi, který zaplatí klubový příspěvek v termínech dle platebního kalendáře pravidelnou měsíční, čtvrtletní nebo pololetní platbou (u nových členů platbou za nejméně
6 měsíců), může výbor klubu přiznat finanční úlevu – bonus – pro další rok podle zvláštní
směrnice VV RC.
VV RC může ve zřetele hodných případech rozhodnout o úlevách pro sociálně slabé členy,
avšak vždy individuálně, a to písemnou formou. Výbor může stanovit způsob prokázání
sociální infirmity člena.
Studující členové RC nad 19 let platí klubové příspěvky redukované. Mohou však požádat
VV RC o uzavření dohody o pozdějších splátkách klubového příspěvku po ukončení
studia.
Členové klubu-sourozenci platí redukované klubové příspěvky dle platného sazebníku
příspěvků a poplatků pro daný rok za předpokladu, že ani jeden z nich není výdělečně
činný. Sleva u dospělých se týká pouze studujících sourozenců. V případě aktivního
členství tří sourozenců školou povinných (nevýdělečně činných), se jednomu ze
sourozenců zcela promíjí placení klubového příspěvku, poplatků ostatních a poplatků
zvláštních se redukce netýká.
Členských příspěvků, poplatků ostatních a poplatků zvláštních se redukce netýká. Sleva
neplatí pro finanční spoluúčast na sportovních akcích dle čl. V. a akce na úplné vlastní
náklady dle čl. VI. 1., 2. a 3. Výši redukovaných klubových příspěvků členů - sourozenců
stanoví příloha tohoto řádu – Sazebník příspěvků a poplatků. Kalendář pro úhrady platí dle
čl. I. 6. tohoto řádu a dle platného ročního Sazebníku příspěvků a poplatků.
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III.
Ztráta úlev a členských výhod a úhrada nákladů akcí
1. Člen, který ve stanoveném termínu dle článku I. 6. tohoto řádu, respektive stanoveném
kalendářem úhrad dle ročního Sazebníku příspěvků a poplatků, neuhradí stanovený
příspěvek nejméně za pololetí, nemá nárok na úlevu dle článku II. 1. tohoto řádu.
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IV.
Dluhy
Dlužné částky za členské příspěvky a licenční poplatky případně za jiné obligatorní
poplatky se zásadně neodepisují.
Platbami provedenými v běžném roce se nejprve hradí dluh za minulé období, teprve
pokud platba převyšuje dluh, je rozdíl mezi platbou a dluhem připsán na úhradu příspěvků
za běžný rok.
Z veškerých finančních odměn v rámci stanoveném výborem klubu za placenou
brigádnickou činnost, trenérskou činnost nebo jiné určené aktivity, budou nejprve sraženy
dluhy a teprve zbytek bude členovi vyplacen.
V zásadě není přípustné uhrazovat dluh vůči klubu z jiných plnění, než je uvedeno v bodu
3, zvláště z cestovních náhrad za cesty na trénink a utkání u hráčů, kterým byly náhrady
VV RC přiznány (členové pracující a studující mimo Havířov) nebo z náhrad podle
aktuálně platné ekonomické směrnice RC.
Dlužník může požádat VV RC o zohlednění své tíživé finanční situace a navrhnout
splátkový kalendář, podle kterého bude dluh uhrazovat. Splátkový kalendář musí být
zásadně měsíční. Dlužník předkládá výboru svou žádost vždy osobně a písemně.
V případě dohody dlužníka a výboru na splátkovém kalendáři bude poplatek zaplacený za
běžný rok akceptován a nebude zahrnován do úhrad dluhů za předchozí období dle čl.IV.2.
a člen neztratí členské výhody, ovšem za předpokladu, že dluh bude průběžně dle
kalendáře splácen.
Pokud splátkový kalendář nebude dodržen a dlužník nepožádá VV RC o posunutí termínu
splátky, budou všechny dosud zaplacené příspěvky za běžný rok automaticky zahrnuty do
splátky dluhu za předchozí období a na dlužníka bude pohlíženo jako na člena, který
nedodržel kalendář pro úhrady základních poplatků a příspěvků dle čl.I.6.tohoto řádu,
respektive podle ročního Sazebníku příspěvků a poplatků a bude spadat pod penalizaci dle
čl.III. tohoto řádu.
Termín splátek dle dohodnutého splátkového kalendáře je možno posunout o jeden termín
po dohodě s výborem klubu, maximálně však o dva termíny se souhlasem VV RC.
Pokud dlužník zajistí finanční příspěvek pro klub dle článků X. tohoto řádu, bude mu
dlužná částka stržena z odměny, která členovi připadá podle čl.X. za zajištění finančního
daru nebo smlouvy o zajištění reklamy
V případě, kdy dlužník bojkotuje výzvy k zaplacení dlužných příspěvků, zvláště kdy jejich
výše přesahuje několik tisíc Kč, případně neplní dohodnutý splátkový kalendář, může VV
RC rozhodnout o soudním vymáhání dluhu.
V.
Finanční spoluúčast členů
Finanční spoluúčast se stanovuje pro částečnou úhradu nákladů na stravování případně
ubytování, účastníci uhradí percentuální podíl nákladů podle rozhodnutí VV RC.
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VI.
Akce na úplné vlast ní náklady účastníků
1. Mezinárodní styk včetně nákladů na reciproční pobyt zahraničního klubu v ČR.
2. Mezinárodní styk v Havířově bez reciprocity - náklady na pronájem hřiště, šaten, náklady
na rozhodčí, osvětlení hřiště, technické náklady na utkání, případně společný oběd nebo
večeře.
3. Všechny akce veteránů (Old Boys).
VV RC však může ve zřetele hodných případech (zajištění dotací a sponzorských darů)
stanovit pouze poplatek v určité výši jako finanční spoluúčast členů.
Výbor klubu může rovněž rozhodnout, že členové organizačního výboru pro přípravu akce
budou od poplatků osvobozeni.
VII.
Zvláštní dotace na nepovinné soutěže ,
1. VV RC může rozhodnout o zvláštní dotaci na částečné krytí nákladů u akcí dle čl. V. a čl.
VI. 1., 2. a 3., avšak pouze v případě rozpočtové rezervy.
2. Dotace bude realizována formou slevy nebo úplného prominutí nákladů na akce se
spoluúčastí členů dle čl. V. nebo snížením poplatků u akcí dle čl. VI. 1., 2. a 3. tohoto řádu.
3. V případě zajištění účelové dotace z jiných zdrojů (sponzorink akce) jde celá získaná
částka na krytí nákladů této akce a účastníci hradí poměrnou část rozdílu mezi celkovými
náklady na akci a dotací. Výkonný výbor v takovém případě vždy rozhoduje o výši
poplatku případně o prominutí úhrady účastníka akce, který takovou dotaci zajistí.
VIII.
Finanční dotace reprezentantům
1. Finanční dotace reprezentantům nejsou nárokovou dávkou. O výši této náhrady vždy
rozhodne VV RC individuálně. Předpokladem pro vyplacení jakékoliv náhrady je splnění
všech finančních závazků a jiných povinností vůči klubu (např. docházka na tréninky nebo
účast na aktivitách, které klub vyhlásí).
2. VV RC klubu může uplatnit zvláštní dotaci při akcích ČSRU, kterých se zúčastní členové
klubu reprezentanti ČR mládežnických kategorií v případech, kdy tito reprezentanti mají z
rozhodnutí VV ČSRU povinnost hradit část nákladů na akci (reprezentační soustředění,
sraz, povinné vybavení apod.).
3. U členů-reprezentantů ČR bude zvláštní dotace uplatněna formou částečné náhrady mzdy.
V případě, kdy reprezentantům není na akci národního týmu ČSRU hrazeno cestovné nebo
stravné, může VV RC rozhodnout o úplné nebo částečné náhradě těchto výdajů dle
příslušné interní směrnice RC.
Pokud chce člen-reprezentant dotaci čerpat, musí s klubem uzavřít hráčskou smlouvu.
IX.
Předpoklady pro poskytnutí úlev a zvláštní dotace
Poskytnutí úlev pro jednotlivce a zvláštních dotací pro družstva je plně v kompetenci VV RC
a není na ně právní nárok. VV RC posuzuje a rozhoduje o poskytnutí úlev a udělení
zvláštních dotací vždy na návrh příslušného trenéra.
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1. družstva

úspěchy v povinných soutěžích,
plnění základních členských povinností všemi členy družstva,
průměrná docházka družstva na trénink minimálně 60%,
zařazení do reprezentačního družstva ČR, výjimečný přístup k plnění
členských povinností (plnění úkolů nad rámec běžných členských
povinností)
- zaplacení všech příspěvků a poplatků dle čl. I. tohoto řádu,
- bez dluhů za minulá období,
- průměrná docházka na trénink min. 80%.

2. jednotlivci -

X.
Závěrečná ustanovení
1. Tento řád platí na dobu neurčitou.
2. Tento řád je závazný pro všechny členy Rugby Clubu Havířov, z.s.
3. Výši příspěvků a poplatků a další sazby potvrzuje nebo nově stanovuje každoročně VV
RC. Sazebník příspěvků a poplatků je vydáván každoročně jako příloha tohoto řádu.
4. Poplatky za licenci hráče ČSRU a členský příspěvek ČSRU je stanoven valnou hromadou
ČSRU a jejich platnost pro členy RC Havířov, z.s. je dána příslušností klubu k ČSRU.
5. Zrušit tento řád, zrušit některý článek nebo upravovat znění kteréhokoliv článku tohoto
řádu může pouze členská schůze RC Havířov, z.s.
6. V případě sporů mezi členy klubu a VV RC o výklad tohoto řádu rozhodne revizor nebo
členská schůze. Rozhodnutí však nemá odkladný účinek.

Ing. Radomír Kloda v.r.
předseda RC

Pavel Indrák v.r.
místopředseda pro ekonomiku
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