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Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. 
 

Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava 

  

 

 
 

Směrnice o členských příspěvcích  

sportovních klubů a tělovýchovných jednot  

v Regionálním sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. 
 

Článek I. 

Základní ustanovení 

1. Členské příspěvky sdružených spolků - sportovních klubů a tělovýchovných jednot (dále 

jen SK/TJ) jsou zavedeny v Regionálním sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. (dále 

jen RS ČUS) v souladu se záměry  financování sportu ze zdrojů státního rozpočtu ČR a 

dalších zdrojů, k jejichž poskytování je požadována spoluúčast na financování formou 

členských příspěvků sdružených subjektů.    

2. V ustanovení Stanov Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. je tato 

povinnost ustanovena v základních povinnostech řádných členů - spolků - SK/TJ. 

V ustanovení stanov je uvedeno, že neuhrazení členského příspěvku daným SK/TJ ve 

stanoveném termínu představuje pro tento SK/TJ zánik členství v RS ČUS. Úhrada 

členského příspěvku je podmínkou přijetí nového SK/TJ do RS ČUS.  

 

Článek II. 

Výše členského příspěvku 

1. Valná hromada RS ČUS stanovuje základní výši členského příspěvku pro SK/TJ na 100 

Kč měsíčně, tj. 1.200 Kč ročně. 

 

Článek III. 

Termíny úhrad členského příspěvku 

1. Členský příspěvek RS ČUS je nutno uhradit ve stanoveném termínu od 1.1. do 30.6. 

daného roku.  

 

Článek IV. 

Mimořádný členský příspěvek 

1. Valná hromada RS ČUS zmocňuje Výkonný výbor RS ČUS k možnosti stanovení 

mimořádného členského příspěvku pro SK/TJ za poskytnutí mimořádných 

nadstandartních služeb pro SK/TJ a to za podmínky oboustranné vzájemné dohody mezi 

Výkonným výborem RS ČUS a SK/TJ a to jak o výši mimořádného příspěvku, tak i 

termínu splatnosti. 

  

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Směrnice nabývá platnosti dnem schválení valnou hromadou RS ČUS dne  30.5.2016. 

Tímto dnem pozbývá platnost směrnice o členských příspěvcích schválená dne 

18.4.2014. 

 

 


