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3.

Směrnice ČUS
ze dne 10.9.2013

o stanovení členských příspěvků na činnost Servisních center sportu

Výkonný výbor ČUS je na základě ustanovení čl. IV odst. 6 písm. f) Stanov ČUS oprávněn
zřizovat a blíže vymezovat podmínky činnosti Servisních center sportu (SCS). V souladu
s tímto oprávněním Výkonný výbor ČUS schvaluje směrnici následujícího znění :

Čl. 1
Účel a stanovení členských příspěvků
1. Účelem stanovení členských příspěvků je alespoň částečné zabezpečení činnosti
Servisních center sportu (SCS) zřízených v rámci ČUS jako pracoviště zajišťující odborný
servis, zejména pro sdružené členské subjekty.
2. Členský příspěvek se stanovuje pro sdružené sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
(SK/TJ), a to v rámci projektu SCS.

Čl. 2
Období platnosti a výše členského příspěvku
1. Členský příspěvek se stanovuje pro období kalendářního roku. Pokud členskému SK/TJ
zanikne členství v průběhu kalendářního roku, za který členský příspěvek již uhradil,
členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevrací.
2. Výše členského přípěvku pro sdružený SK/TJ se stanovuje jako určitá částka za každou
fyzickou osobu, která je členem sdruženého SK/TJ. Rozhodujícím dnem k určení
konkrétní výše členského příspěvku pro daný SK/TJ je stav jeho členské základny ke dni
31.12. roku předcházejícího kalendářnímu roku, na který se členský příspěvek stanovuje.
3. Pro rok 2013 činí výše členského příspěvku 1,00 Kč (jednu korunu) za každou fyzickou
osobu, která je členem sdruženého SK/TJ. Výši případného členského příspěvku pro další
roky Výkonný výbor ČUS stanoví svým usnesením.

Čl. 3
Splatnost a vybírání členského příspěvku
1. Členský příspěvek stanovený pro příslušný kalendářní rok je splatný nejpozději do 11.11.
běžného roku.
2. Členské příspěvky stanovené pro SK/TJ jsou vybírány prostřednictvím příslušných
Okresních sdružení ČUS a PTU. Okresní sdružení ČUS a PTU jsou odpovědná
Výkonnému výboru ČUS za řádné a včasné vybrání a zaslání členských příspěvků na účet
České unie sportu, vedený u GE Money bank, a.s., č.ú. 10006-1716702504/0600,
Variabilní symbol : 682001013.
3. Na základě rozhodnutí příslušného orgánu daného Okresního sdružení ČUS (PTU) mohou
být členské příspěvky stanovené touto směrnicí pro SK/TJ uhrazeny za SK/TJ přímo
okresním sdružením.
4. Vybraný členský příspěvek je příjmem ČUS určeným na běžné výdaje ČUS.

Čl. 4
Závěrečné ustanovení
Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 10.9.2013

JUDr. Miroslav J a n s t a, v.r.
předseda ČUS
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