
POPLATKY 

PŘÍSPĚVKY DO TJ 

Dospělí - členský příspěvek do TJ 400,-  

Studenti – členský příspěvek do TJ 100,- 

 

PŘÍSPĚVKY ODDÍLOVÉ  

(odsouhlasené na základě valné hromady) 

Ligové týmy – 5 500,- Kč (první pololetí 3 000 Kč druhé pololetí 2.500) 

Dospělí KP – 3 900 Kč 

Mládež KP – 4 000 Kč včetně příspěvku do TJ  

Ostatní členové pouze trénující – 3 000 na rok bez poplatku do TJ 

Hodinová sazba není  

Příklady: 

Liga úhrada do konce února 

- Pracující – 5 500 + 400 = 5 900 

KP úhrada do konce března 

- Student -    3 900 + 100 = 4 000 

- Pracující – 3 900 + 400 = 4 300 

Ostatní pouze trénující  

- Student + pracující = 3 000 

 

Pokud by byl jiný návrh, lze se domluvit na výborové schůzi házené !!! 

 

ÚHRADA NÁKLADŮ A ODMĚN PRO ROZHODČÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek na cestovné při prokazatelné a ekonomické cestě autem činní 4,20 Kč/km. Vzdálenost dle 

serveru www.mapy.cz.  Nezapomeňte na vyúčtování pro rozhodčí !!!!! 

2.1. Výše odměny v soutěžích řízených Jč KSH  

http://www.mapy.cz/


Rozhodčím náleží v soutěžích řízených a organizovaných JČSH za jedno utkání odměna:  

Mistrovské soutěže řízené krajskými svazovými orgány:  

– soutěže dospělých 300,- Kč  

– soutěže starších žaček 200,- Kč  

– soutěže staršího žáci 150,- Kč (turnajově)  

– soutěže mladší žačky 150,- Kč  

– soutěže mladší žáci 150,- Kč (turnajově)  

– soutěže minižactva 6+1 150,- Kč*  

* Řídí-li jeden rozhodčí mistrovské utkání minižactva náleží mu odměna ve výši 150,-Kč. Řídí-li 

mistrovské utkání minižactva dva rozhodčí náleží každému z nich odměna ve výši 75,-Kč. 

 

OSTATNÍ POPLATKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při předání žádosti o vystavení nového nebo obnově registračního průkazu, bude s potřebnou přihláškou 

do ČSH uhrazen poplatek určený pro věkovou kategorii a pokud spadá do povinnosti IS (individuální 

startovné) bude uhrazen i tento poplatek. Bez zaplacení nebude odeslán žádost o vystavení registrace.  

Dále bude zaslána fotografie e-mailem Jirkovy Větrovskému  

Příklad:  

Nový registrační průkaz pro mladšího žáka  

Registrační poplatek  100+25 = 125 + IS 125 = Celkem 250,-  

 

Pokud máte k tomuto dotazy tak pouze na výborové schůzi každé pondělí od 18:00 a to ve všech 

formách (osobně, telefonicky, Whatsapp, e-mail……).  


