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Směrnice Kraso klubu Havířov č. 2019/2020                                                     

 

 

„Pravidla hospodaření Kraso klubu Havířov na sezónu 2019/2020“ 
 

Pravidla hospodaření pro sezónu 2019/2020 byla schválena dne 3. 4. 2019 Valnou 

hromadou sportovního Kraso klubu Havířov, z.s. a budou závazná pro všechny členy klubu 

od 1. května 2019. 

  

  

  

1. Příjmy a výdaje 

 

 

    1.1. Příjmy 

 

Příjmy klubu jsou zejména: 

 

Roční členské příspěvky členů Kraso klubu Havířov 

Měsíční členské příspěvky aktivních sportovců Kraso klubu Havířov 

Dotace (ČUS, ČKS, MŠMT, Statutárního města Havířov, Moravskoslezského kraje, 

Dotační programy strukturálních fondů EU) atd. 

Sponzorské dary 

Příjmy z propagace a reklamy 

Příjmy spojené s pořádáním krasobruslařských závodů „Havířovská růže“ (startovné) 

 

 

          1.2. Výdaje 

 

Výdaje klubu jsou zejména: 

 

*Úhrada ledové plochy 

*Úhrada za používání sportovního a jiného zařízení (tělocvična, sauna, bazén apod.) 

*Nákup sportovního zboží 

*Čerpání sponzorského daru (část určená pro sportovce viz. bod 3.) 

*Náklady spojené s pořádáním krasobruslařských závodů „Havířovská růže“ 

*Náklady spojené s pořádáním krasobruslařských soustředění 

*Náklady vynaložené při zúčastnění se krasobruslařských závodů závodícími členy 

*Jednorázové odměny trenérům klubu, činovníkům dle domluvy (externí předseda)  

*Trenéři externí 

*Náklady na školení 

*Náklady spojené s činností klubu – režijní náklady (poplatky spojené s vedením účtu,            

nákup účetních dokladů apod.) 

*Náklady na  externí účetní 
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*Náklady na kurzy trenérů: pokud trenér/asistent řádně složí trenérský kurz, bude mu 

uhrazena ½ nákladů na kurz ihned po složení školení a druhá polovina bude vyplacena  po 

roce trénování v KK Havířov. Náklady na ubytování a cestovné budou proplaceny v plné  

výši.  Peníze za zkoušku budou proplaceny pouze tomu trenérovi, který zkoušku  složil 

úspěšně. 

*Motivační odměna  

Nejlepším závodníkům, bude poskytnut příspěvek na soustředění (vše dle aktuální 

domluvy, hlasování výboru a finanční situace v dané sezoně), viz zápis z VH ze dne 

3.4.2019: 

- pokud se nejlepší závodník chlapci umístí  do 3. místa v  žebříčku ČP (od nejml. žactva) 

- pokud se nejlepší závodník nováčci starší dívky umístí do 5. místa v žebříčku ČP 

- pokud se nejlepší závodník "dívky" dostane na MČR (od nejml. žactva), ta která bude mít  

   lepší umístění na MČR   

 

2. Členské příspěvky aktivních sportovců (dětí) 

 

 

2.1. Výše měsíčních členských příspěvků aktivních sportovců pro sezónu  

od 1.5.2019 je stanovena následovně (schváleno VH 3.4.2019): 

 

Skupina A     1 800,- Kč (měsíčně), všechny ledy + 4x TV    

Skupina  B      1 500,- Kč (měsíčně), 4x led + 4x TV 

Skupina C    1 200,- Kč (měsíčně), 3x led + gymnas, balet               

Přípravka         900,- Kč (měsíčně), 2x led a 1x TV    

Tříměsíční kurz přípravky 1 800,- Kč, (3 měsíce), stejně jako přípravka    

- kurz lze využít pouze 1x,pak se pokračuje v přípravce (domluva s trenérem)     
 

 

2.2. Výše měs. čl.příspěvku se snižuje u dítěte, jehož sourozenec trénuje ve stejné, 

nebo vyšší tréninkové skupině, a to o ½ měsíčního poplatku. 

2.3. Měsíční členský příspěvek je vratný pouze v případě, že aktivní člen Kraso 

klubu Havířov se neúčastní žádné tréninkové hodiny v daném měsíci.                                                                                                                                                                       

2.4. Měsíční členské příspěvky aktivních sportovců klubu se snižují v průběhu letní 

přípravy, a to o polovinu měsíčního příspěvku tj. 4,5,6 a7 měsíc daného roku. 

Polovina měsíčního příspěvku pro měsíc duben daného roku platí pouze v 

případě, že tento měsíc nebude žádný trénink na ledové ploše.                                                                                                                                                                                  

2.5.  Měsíční členské příspěvky aktivních sportovců Kraso klubu Havířov zasílejte 

na účet klubu do 15-tého dne v měsíci. Příspěvek lze po dohodě s pokladníkem 

klubu zaplatit v hotovosti. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno jméno  a 

příjmení dítěte a za jaký měsíc je platba provedena. Tyto členské příspěvky  
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se platí za daný měsíc. V žádném případě NE ZPĚTNĚ. U nových členů 

v přípravce budou členské příspěvky vybírány při druhé účasti na tréninku, 

nebo mohou být zaslány a účet klubu viz. výše. Trenér přípravky nahlásí jména 

nových členů (dětí) pokladníkovi klubu. 

2.6. Roční příspěvky členů Kraso klubu Havířov se vybírají jednou ročně ve výši 

100 Kč/dítě a 500 Kč/rodič (podmínka MŠMT, pro rozdělování dotací,viz 

zápis z VH ze dne 24.9.2015).   

Členové kurzu přípravky platí pouze 100 Kč/dítě a 100 Kč/dospělý. Tyto 

členské příspěvky zasílejte na účet klubu. Příspěvek lze po dohodě s 

pokladníkem klubu zaplatit v hotovosti. V případě, že členy klubu jsou oba 

rodiče, budou roční členské příspěvky vybrány pouze za jednoho z rodičů. 

Roční příspěvek musí být uhrazen nejpozději do konce ledna daného roku. 

 

3. Sponzorské dary 

 

     V případě zajištění finančního sponzorského daru pro klub bude umožněno 

členovi klubu, který sponzorský dar zajistil, čerpání, a to ve výši ½ získaného 

sponzorského daru, maximálně však do výše 40. tis. Kč. Veškeré čerpání bude 

použito pouze na úhradu nákladů spojených s činností klubu (zejména na úhradu 

měsíčních příspěvků, nebo dle domluvy s vedením klubu). 

V případě zajištění věcného sponzorského daru, lze odečíst 10 % ze získané částky 

věcného sponzorského daru ( dle zápisu z VH ze dne 3.4.2013). 

Čerpání části získaného sponzorského daru je možno do 12. kalendářních měsíců 

od podpisu sponzorské smlouvy. Jinak tento nárok propadá ve prospěch klubu. 

 

4. Úhrada nákladů spojených s činností klubu: 

 

Úhradu provádí pokladník klubu, nebo jiná pověřená osoba (předseda), na základě 

vystavených faktur převodem z účtu, nebo úhradou v hotovosti. 

 

5. Odměna trenérů: 

 

5.1. Odměna externích trenérů je stanovena smluvně. 

5.2. Odměna klubovým trenérům je stanovena jednorázově do 15 000,- Kč za 

kalendářní rok, nebo smluvně. 

Klubovými trenéry jsou: 

Ing.Jana Valdmannová, Ph.D. trenérská třída II. 

Ivana Křivohlávková   trenérská třída III. 

Sarah Schillerová                             trenérská třída III. 

Denisa Steblová                               trenérská třída III. 

Barbara Cimalová    asistent trenéra  
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Karolína Pastrňáková   trenérská třída III. 

Eliška Fejková   asistent trenéra 

Kubošová Romana   asistent trenéra 

Nesvadba Jiří    asistent trenéra     

Mrowiecová Karolína   asistent trenéra 

Třasková Hana   asistent trenéra 

Kaláčová Klára   asistent trenéra 

Přehled absolvovaných tréninků, účasti na závodech a testech výkonnosti atd.,odsouhlasí 

trenér s pokladníkem klubu vždy po ukončení měsíce. 

 

6. Finanční zajištění a koordinace 

 

 

6.1. Osobou provádějící veškeré finanční úkony spojené s fungováním Kraso klubu 

Havířov je pokladník klubu, nebo jiná pověřená osoba (předseda). Daňové 

přiznání vykonává účetní. 

6.2. Veškeré náklady spojené s běžnou činností klubu jsou zahrnuty do rozpočtu 

klubu a hradí je pokladník, nebo jiná pověřená osoba (předseda). 

6.3. V případě mimořádných nákladů, nebo akcí mimo rozpočet klubu (soustředění, 

mimořádný trénink apod.) jsou tyto hrazeny přímo rodiči. Pokladník klubu 

může organizovat hromadnou úhradu těchto mimořádných nákladů. 

6.4. Veškeré další vynaložené náklady, které jsou hrazeny z rozpočtu klubu, je třeba 

doložit řádnými doklady a bezodkladně předat pokladníkovi klubu. 

Pokladníkovi je potřebné hlásit všechny neplánované náklady hrazené 

z rozpočtu klubu s předstihem. 

 

 

7.  Zásady pro zapůjčení bruslí KK Havířov 

 

  a) rodič zaplatí zálohu za zapůjčení ve výši 500 Kč na jednu sezonu  

  b) po ukončení sezony či členství v klubu (březen - duben daného roku) budou 

  brusle vráceny a následně mu bude vyplaceno zpět 200 Kč 

  c) zbylé finance tzv. amortizace, budou použity na nákup nových bruslí  

 

 

 

 

 

V Havířově dne 3. dubna 2019   

Martina Brťková 

předseda Kraso klubu Havířov 
 

 


