Členské a klubové příspěvky
Asociace školních sportovních klubů České republiky
Identifikační číslo:
IČ: 45773688
Sídlo spolku:
José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha
Údaje o zápisu ve spolkovém rejstříku:
Oddíl L., vložka 3584 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Vnitřní předpis č. II. /verze-01-2015

Praha 2015
Schváleno Výkonným výborem Asociace školních sportovních klubů
České republiky, z.s. (dále jen AŠSK) dne 20. srpna 2015
Pro činnost všech organizačních článků AŠSK závazné
s účinností od 1. 9. 2015

Vnitřní předpis č. II. /verze-01-2015

I.

Základní ustanovení

Členství v AŠSK je otevřené a dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická nebo právnická
osoba, která se chce podílet na činnosti AŠSK především v rámci školních sportovních klubů,
projeví vůli stát se členem AŠSK, souhlasí se Stanovami. Členem AŠSK může být rovněž
nezletilá osoba, která je žákem základní nebo střední školy nebo jiného školského zařízení.
Členská práva a povinnosti nezletilý člen vykonává prostřednictvím svého zákonného
zástupce.
1.

Základní druhy členství v AŠSK jsou členství fyzické osoby (žáka, studenta, trenéra, učitele)
vzniklé rozhodnutím Výboru školního sportovního klubu o přijetí za člena AŠSK na základě
písemné registrace fyzické osoby s určením vůle podílet se na činnosti spolku v rámci
konkrétního školního sportovního klubu po potvrzení Výkonným výborem AŠSK (vzor č. 1), a
dále členství fyzických osob, které projevily vůli vytvořit v souladu se Stanovami AŠSK
samostatný nově ustavený školní sportovní klub, vzniklé rozhodnutím Výkonného výboru
AŠSK na základě písemné přihlášky nově vznikajícího školního sportovního klubu (přihláška
ŠSK – vzor č. 2). Přihlášky zůstávají uloženy u předsedy daného školního sportovního klubu;
2. Přidružené členství fyzické nebo právnické osoby a čestné členství vzniká rozhodnutím
Výkonného výboru AŠSK v souladu se Stanovami AŠSK.

II.
Evidence členů
1. Školní sportovní kluby zaregistrované v AŠSK zasílají v elektronické podobě Evidenci členské
základny příslušného ŠSK v jednotném formátu na sekretariát AŠSK. Evidence musí být
vyplněna všemi požadovanými údaji a aktualizována do 15. 1. kalendářního roku. Po přijetí
členů ŠSK po 15.1. kalendářního roku doplní předseda ŠSK členy do elektronické Evidence na
základě rozhodnutí o přijetí a zaplacení členského příspěvku.
2. Členové ŠSK, resp. zákonní zástupci v případě nezletilých členů, musí projevit souhlas, aby
AŠSK jimi poskytnutá osobní data zpracovala v předem určeném rozsahu pro účely evidence.
Členové současně musí projevit souhlas se zpracováním osobních dat pro účely evidence
účastníků organizovaných sportovních akcí a akcí realizovaných v rámci projektů
organizovaných a financovaných státními orgány a institucemi, se kterými AŠSK při výkonu
své činnosti spolupracuje. AŠSK se zavazuje postupovat ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních dat. Souhlas členů, resp. zákonných zástupců se zveřejněním
seznamu členů včetně uvedení rozsahu a účelu zveřejňovaných a zpracovaných osobních
údajů a příslušnosti členů k jednotlivému ŠSK musí být součástí dokladu o registraci člena v
AŠSK.

III. Členské příspěvky
1. Shromáždění delegátů schvaluje výši členského příspěvku na daný kalendářní rok. Výše
členského příspěvku je součástí Usnesení Shromáždění delegátů. Členské příspěvky všech
členů AŠSK jsou příjmem AŠSK, IČ 45773688, nikoli jednotlivých organizačních jednotek,
které jsou pověřeny jejich výběrem.
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2. Evidence členských příspěvků bude zaznamenána za každého člena v elektronické Evidenci
členské základny příslušného ŠSK a v evidenci členství v listinné podobě, která bude uložena
u předsedy ŠSK. Součástí listinné evidence jsou doklady o registraci členů.
3. Na vyžádání člena či zákonného zástupce člena AŠSK je předseda příslušného ŠSK povinen
vydat potvrzení AŠSK o zaplacení členského příspěvku, které vytiskne z elektronické Evidence,
k níž má za tímto účelem výslovně povolený přístup.
4. Výběr členských příspěvků na organizačních jednotkách a pobočných spolcích (ŠSK) bude
provádět osoba odpovědná za výběr členských příspěvků a bude probíhat v hotovosti.
Potvrzení o výběru členského příspěvku v hotovosti bude součástí dokladu o registraci člena
ŠSK.
5. Předsedové ŠSK předají hospodáři příslušné okresní rady souhrnnou částku vybraných
členských příspěvků za všechny evidované členy ŠSK (včetně členů klubů, které jsou
pobočnými spolky AŠSK) a to v období od 1. 1. – 31. 1. kalendářního roku. Předání finanční
částky vybraných členských příspěvků proběhne: přes pokladnu, složenkou, převodem na
účet okresní rady. Při osobním převzetí do pokladny předá hospodář okresní rady předsedovi
příslušného ŠSK řádný účetní doklad s označením příjemce AŠSK (IČ 45773688). K ostatnímu
předání je doklad: výpis z bankovního účtu, složenka. Vybrané členské příspěvky musí
korespondovat se seznamem členů ŠSK, zaslaným elektronicky na sekretariát AŠSK.
Hospodář/předseda příslušné okresní rady zodpovídá za výši vybraných členských
příspěvků jednotlivých ŠSK dle Evidence ŠSK.
6. Členové školního sportovního klubu mají právo být informováni o konkrétním využití
členských příspěvků. AŠSK se zavazuje použít finanční prostředky získané výběrem členských
příspěvků členů v rámci konkrétního okresu prioritně na zabezpečení sportovních činností
v rámci tohoto okresu.
7. Revizní komise provádí kontrolu výběru členských příspěvků a oprávněnosti s jejich
nakládáním.

IV. Klubové příspěvky
1. Výbor ŠSK je oprávněn rozhodnout o povinnosti členů platit roční klubový příspěvek
v přiměřené výši, stanovit jeho výši, a to vždy v souladu s účelem činnosti AŠSK.
2. Výše a zaplacení klubového příspěvku pobočného spolku se nebude zaznamenávat do
elektronické Evidence členů ŠSK, pobočný spolek si zaznamenává klubové příspěvky do svého
účetnictví.
3. Pokud ŠSK organizační jednotka, která nenabyla právní osobnosti pobočného spolku, se
rozhodne vybírat roční klubový příspěvek od členů ŠSK, předseda ŠSK je povinen projednat
předem podmínky způsobu výběru a evidence klubových příspěvků s příslušnou okresní
radou. K zabezpečení výběru klubových příspěvků, evidenci a hospodaření s těmito
prostředky bude OR pověřena VV AŠSK. Předání finanční částky vybraných klubových
příspěvků proběhne: přes pokladnu, složenkou, převodem na účet okresní rady. Při osobním
převzetí do pokladny předá hospodář okresní rady předsedovi příslušného ŠSK řádný účetní
doklad s označením příjemce OR AŠSK (IČ). K ostatnímu předání je doklad: výpis
z bankovního účtu, složenka. Pokud příslušná okresní rada nebude souhlasit s touto činností
pro daný ŠSK, bude ŠSK povinen požádat výkonný výbor AŠSK o registraci právní osobnosti
pobočného spolku zápisem do spolkového rejstříku prostřednictvím sekretariátu AŠSK.
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4. Klubové příspěvky budou výhradně použity pro zabezpečení činnosti příslušného ŠSK
v souladu se stanovami AŠSK. K rozhodnutí o způsobu použití klubových příspěvků je po
projednání s okresní radou oprávněn výbor ŠSK.
5. Členové školního sportovního klubu mají právo být informováni o konkrétním využití
klubových příspěvků.
6. Revizní komise provádí kontrolu výběru klubových příspěvků a oprávněnosti s jejich
nakládáním.

V. Daňové přiznání
1. Členské a klubové příspěvky jsou osvobozeny od daně z příjmu.
2. AŠSK je povinna zahrnout do daňového přiznání z příjmu právnických osob celkovou výši
členských příspěvků.
3. Okresní rady AŠSK jsou povinny zahrnout do daňového přiznání z příjmu právnických osob
celkovou výši klubových příspěvků všech ŠSK v daném okrese, které nenabyly právní
osobnosti pobočného spolku.
4. ŠSK pobočné spolky jsou povinny zahrnout do daňového přiznání z příjmu právnických osob
celkovou výši klubových příspěvků.
5. Revizní komise provádí kontrolu výše uvedených činností.

Přílohy: Vnitřní předpis č. II. /verze-01-2015
1. Registrace člena AŠSK
2. Přihláška školního sportovního klubu do AŠSK
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Registrace člena AŠSK
Název školního sportovního klubu:
IČO:
sídlo:
Registrační číslo školního sportovního klubu:………………….. …..např. HKR/555/01
Škola / školní zařízení: (název + adresa+ IČ)
Předseda ŠSK: jméno, příjmení kontakt – tel. Email
Člen:
Jméno a příjmení…………………………………
Datum narození …………………………………..
Zákonný zástupce ……………………………….
Kontaktní e-mail, telefon ………………………..
Adresa pro doručování písemností ……………..
Projevuji vůli se jako člen spolku Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s., podílet se na
činnosti spolku, vytvářet podmínky pro sportovní a pohybové činnosti v rámci školního sportovního klubu
...................... v souladu s účelem a posláním spolku Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s.,
dle stanov spolku. Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami spolku, se stanovami souhlasím a budu jimi
vázán. Projevuji vůli být členem Školního sportovního klubu ............../pobočného spolku AŠSK.
-

-

-

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa)
pro statistické účely AŠSK a pro účely vedení seznamu členů AŠSK
Souhlasím s uveřejněním svého jména a fotografie na tiskových materiálech a videozáznamech
z činnosti AŠSK
Souhlasím s poskytnutím nezbytných údajů (jméno, příjmení, dat. narození) pro žádosti o dotace na
podporu činnosti AŠSK poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
bude-li to podmínkou poskytnutí takové podpory
Souhlasím s účastí na aktivitách organizovaných v rámci ŠSK ve smyslu stanov, zavazuji se při účasti na
aktivitách organizovaných v rámci činností AŠSK jednat v souladu s pravidly bezpečnosti a ochrany
zdraví a fair play
Beru na vědomí, že nejsem v rámci činnosti ŠSK pojištěn proti úrazu, krádežím a ztrátám na majetku

Zaplacením členského příspěvku souhlasím s podmínkami členství, členský příspěvek ve výši ..............
jsem uhradil dne .................
Datum a podpis člena ……………………………………………………………………………..……
Datum a podpis zákonného zástupce …………………………………………………………..
Zde odstřihněte
__________________________________________________________________________________
Členský příspěvek ve výši ……………..Kč. zaplacen dne…………………
Jméno a příjmení člena

podpis předsedy ŠSK
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PŘIHLÁŠKA ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU JAKO ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.
vyplňují pouze dosud neregistrované kluby !!
název ŠSK (pravidelně obsahuje název a adresu školského zařízení):
sídlo:

Složení výboru ŠSK*:

Jméno a příjmení

Podpis

1.
2.
3.
* pro založení ŠSK je nutné ustanovit výbor ŠSK, jeho členy musí být minimálně 3 osoby starší 18 let.

Adresa do zaměstnání

Jméno a příjmení předsedy ŠSK

Kontaktní údaje
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Výše uvedení členové výboru Školního sportovního klubu AŠSK ČR při ....................... podpisem této přihlášky vyjadřují svoji
svobodnou vůli vytvářet podmínky pro sportovní a pohybové činnosti v rámci dané školy nebo školského zařízení v souladu
s účelem a posláním spolku Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s., dle stanov spolku. Členové výboru
prohlašují, že souhlasí se stanovami spolku a budou jimi jako členové spolku vázáni. Písemné přihlášky fyzických osob –
členů s určením vůle členů podílet se na činnosti spolku v rámci konkrétního nově ustaveného školního sportovního klubu
jsou uloženy u předsedy ŠSK.
Školní sportovní klub fungující při škole nebo školském zařízení, podléhá platným vnitřním předpisům příslušné školy,
zejména těch týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů.

V………………………., dne ……………..
……………………………………………...
podpis předsedy ŠSK

Ředitelství školy potvrzuje, že souhlasí se založením školního sportovního klubu, a deklaruje
svou podporu činnosti ŠSK na škole (možnost využití školních prostor, náčiní apod.)
Razítko a podpis ředitele školy:

………………………………..
Jméno a příjmení ředitele školy

IČ:

Právní postavení školního sportovního klubu AŠSK ČR
Po přidělení registračního čísla sekretariátem AŠSK ČR (např.: MSL 738 55) se školní sportovní klub stává organizační
jednotkou AŠSK, ve smyslu stanov (č. IV, bod 1.1.). ŠSK může také nabývat právní osobnosti pobočného spolku, pokud
požádá prostřednictvím sekretariátu výkonný výbor AŠSK o registraci právní osobnosti pobočného spolku zápisem
pobočného spolku do spolkového rejstříku.
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