
Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec 
     Jarošovská 1278/II 

377 01 Jindřichův Hradec 
IČ:  02870843 

 
Příspěvkový řád Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec 

 
Článek 1 

Příspěvkové povinnosti členů spolku 
  
1. Tento příspěvkový řád stanovuje členům a jiným osobám povinnost hradit příspěvky na činnost Spolku 

ledního hokeje Jindřichův Hradec (dále jen Spolek) 
2. Tento příspěvkový řád byl schválen na základě usnesení valné hromady Spolku dne 24.5.2017. 
3. Sezónou se rozumí období vždy od 1.5. do 30.4. následujícího roku. 
 

Článek 2 
Výše příspěvků 

 
Základní členský příspěvek 

 
1. Všichni členové Spolku mají povinnost hradit základní členský příspěvek, jehož výše činí                      

200,- Kč za každou započatou sezónu.  
 

Hráčský příspěvek 
 
2. Povinnost k úhradě hráčského příspěvku má každý člen Spolku i jiná osoba, která se jako hráč účastní 

tréninkové nebo zápasové činnosti pořádané Spolkem.  
3. Výše hráčského příspěvku u hráčů, kteří v dané sezóně dosáhli osmi let věku a starších, je 6.800,- Kč za 

započatou sezónu. Výše hráčského příspěvku u hráčů mladších je 4.800,- Kč za započatou sezónu.  
4. V případě sourozenců hradí starší sourozenec hráčský příspěvek v plné výši a mladší ve výši poloviční.  
5. Hráči jsou osvobozeni od příspěvkové povinnosti za započatou první a druhou sezónu, přičemž do doby 

osvobození se započítává i doba činnosti u jiného hokejového klubu. 
 

Článek 3 
Termín a způsob úhrady členských příspěvků 

 

Hráčské příspěvky jsou splatné ve 4 pravidelných splátkách, a to vždy k 10.9.,10.10., 10.11. a 10.2. 
v každé sezóně bankovním převodem na č.ú. 264675802/0300 pod variabilním symbolem, kterým je rodné 
číslo hráče, základní členský příspěvek je splatný do 20.9. v každé sezoně. 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento příspěvkový řád je platný od sezóny 2017/2018.  
2. Výkonný výbor je oprávněn svým rozhodnutím v odůvodněných případech snížit jednotlivcům či celým 

kategoriím výši stanovených příspěvků případně je této povinnosti zcela osvobodit. 
3. Výkonný výbor je oprávněn svým rozhodnutím v odůvodněných případech změnit termín splatnosti 

jednotlivých splátek členských příspěvků.  
          
Schváleno valnou hromadou 
Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec 
 
        ……………………………………… 
                   Ing. Vladislav Svoboda 
               předseda výkonného výboru 


