
Členské příspěvky - S A Z E B N Í K 
 

základních členských příspěvků na rok 2018 
a roky následující, pokud nebude stanoveno jinak 

(schváleno výroční členskou schůzí dne 21.01.2018) 
 
 
 

Muži - kmenoví členové výdělečně činní (tj. zaměstnanci v závislé činnosti anebo držitelé živnostenského 
listu bez ohledu na celkový čistý příjem z podnikání)  platí roční základní členský příspěvek  v celkové výši  
500,- Kč. Z této částky odvádí klub ročně za svého člena ve prospěch Svazu potápěčů Moravy a Slezska 
(SPMS) svazový příspěvek 200,- Kč. Zbývající částka z celkového členského příspěvku tvoří klubový 
příspěvek, který zůstává k dispozici klubu na úhradu všech klubových potřeb. 
Každý dospělý výdělečně činný člen klubu má povinnost odpracovat 10 hodin ročně. Za každou 
neodpracovanou hodinu je účtována částka 50,- Kč. Každému členu klubu, kterého se povinnost brigádnických 
hodin týká, je vystavena karta na příslušný rok, kam budou zaznamenávány odpracované hodiny. Tyto karty 
vydává na jméno hospodář klubu a odpracované hodiny potvrzují garanti brigád. Po ukončení příslušného 
roku těmito kartami člen doloží odpracované hodiny a případně dorovná neodpracované hodiny. 

  
 
Ženy - kmenové členky výdělečně činné (tj. zaměstnankyně v závislé činnosti anebo držitelky 

živnostenského listu bez ohledu na celkový čistý příjem z podnikání)  platí roční základní členský příspěvek  
v celkové výši  500,- Kč. Z této částky odvádí klub ročně za svého člena ve prospěch Svazu potápěčů Moravy 
a Slezska (SPSM) svazový příspěvek 200,- Kč. Zbývající částka z celkového členského příspěvku tvoří 
klubový příspěvek, který zůstává k dispozici klubu na úhradu všech klubových potřeb.  
Každý dospělý výdělečně činný člen klubu má povinnost odpracovat 10 hodin ročně. Za každou 
neodpracovanou hodinu je účtována částka 50,- Kč. Každému členu klubu, kterého se povinnost brigádnických 
hodin týká, je vystavena karta na příslušný rok, kam budou zaznamenávány odpracované hodiny. Tyto karty 
vydává na jméno hospodář klubu a odpracované hodiny potvrzují garanti brigád. Po ukončení příslušného 
roku těmito kartami člen doloží odpracované hodiny a případně dorovná neodpracované hodiny. 

 
 
Muži - kmenoví členové nevýdělečně činní (tj. důchodce jakéhokoliv typu, který není současně držitelem 

živnostenského listu, platí roční členský příspěvek ve výši 300,- Kč. Z  něho je 50,- Kč odváděno jako svazový 
příspěvek,  zbytek zůstává k dispozici klubu. 

 
 
Ženy - kmenové členky nevýdělečně činné (tj. důchodkyně jakéhokoliv typu, která není současně 

držitelkou živnostenského listu, platí roční členský příspěvek ve výši 300,- Kč. Z  něho je 50,- Kč odváděno 
jako svazový příspěvek,  zbytek zůstává k dispozici klubu. 

 
 
Nevýdělečně činní členové s vážným zdravotním poškozením, dále školní mládež a studenti všech 

stupňů škol (včetně nezletilých příslušníků klubové Tréninkové základny mládeže), platí roční členský 
příspěvek ve výši 300,- Kč. Z  něho je 50,- Kč odváděno jako svazový příspěvek,  zbytek zůstává k dispozici 
klubu. 

 
 
Příslušník Tréninkové základny mládeže platí klubový příspěvek ve výši 200,- Kč za měsíc, určený účelově 

a výhradně na úhradu nákladů spojených s výcvikem v  TZM (bazény, výcvikové pomůcky, účast na 
mimoklubových  závodech a soutěžích atd.). U rodin, které budou mít v TZM tři a více aktivních dětí, bude 
jedno jejich dítě osvobozeno od členských příspěvků. Z této částky odvádí klub ročně za svého člena ve 
prospěch Svazu potápěčů Moravy a Slezska (SPMS) svazový příspěvek 50,- Kč. 
Další předem vykalkulovaný dobrovolný klubový příspěvek platí příslušník TZM v případě své přihlášené účasti 
na sportovním soustředění TZM, a to účelově a výhradně na úhradu nákladů stravování, příp. i ubytování při 
sportovním soustředění. 


