
Příspěvky odboru SV v roce 2019 
 
 

Skupina 

Členské 
příspěvky  

(roční) 

Oddílové příspěvky  
Poznámka/vysvětlivka 1.pololetí 

(1-6) 

2.pololetí 

(9-12) 

* 2001 a později 
(žactvo, dorost) 

200 400 300 Cvičení dětí s rodiči, předškolní 
děti, mladší a starší žáci a žákyně, 

míčové hry, florbal 
200 600 400 Sportovní gymnastika 

*1953 a dříve 

(senioři) 
200 400 300 Jóga, cvičení seniorů, seniorek, 

harmonická gymnastika, aerobik 

* 1954 až 2000 vč. 
(dospělí) 

500 400 300 Jóga, cvičení seniorů, seniorek, 
harmonická gymnastika  

500 550 350 Samostatně   cvičící (aerobik) 
 

500 200 150 Rodiče ve cvičení rodičů s dětmi 
(cvičící doprovod) 

Pozn.: 

 Z důvodu narůstajících požadavků na preciznost vedení evidence členské základny  s přihlédnutím 
k pravidlům stanoveným GDPR je zapotřebí, aby každý člen vyplnil svůj evidenční list (převzatý od 

výběrčích a cvičitelů) a předal jej osobně do kanceláře T. J. Provoz matriky T. J. bude v maximální 

možné míře přizpůsoben rozvrhu cvičebních hodin, počítejte prosím s větší časovou náročností 

kontroly evidenčních listů.  

 Při vyplňování evidenčních listů použijte údaje z občanského průkazu, neodevzdávejte neúplně 
vyplněné evidenční listy.  

 Příspěvky plaťte v kanceláři při předání řádně vyplněných evidenčních listů. Obdržíte potvrzení 
použitelné jako doklad pro získání příspěvku Vaší zdravotní pojišťovny na pravidelnou pohybovou 
aktivitu (zjistěte si ale prosím předem podmínky Vaší pojišťovny). 

 Příspěvky je také možné uhradit převodem na účet T. J. (0721725319/0800). Je přitom třeba uvést 
správné identifikační údaje platby (KS 0308, VS 79, jméno plátce a účel platby). Platba přes účet však 
nezbavuje člena povinnosti vyplnit řádně evidenční list.  

------------------------------------------ 

 Příspěvky se platí ve shora uvedené výši nejpozději do 28.2., ve 2.pololetí nejpozději do  31.10.  2019. 

 Noví členové uhradí navíc částku 30 Kč (za vystavení legitimace a zápis do evidence člen.základny). 
 Výběrčí následně obdrží přehledy členů v jednotlivých skupinách s vyznačením těch členů, kteří ve 

stanoveném termínu nezaplatili příspěvky a neodevzdali evidenční list se svými údaji.  
 U nových členů při pozdějším zapojení do pravidelné cvičební činnosti lze oddílové příspěvky 

přiměřeně zkrátit. 
 Úprava oddíl.příspěvků je možná u vícečlenných rodinných skupin (2.dítě poloviční sazba odd.př.) 
 Členové jiných T. J., kteří prokáží úhradu  člen. přísp.známky jinde, platí jen oddílové příspěvky 

 Jednotlivé vstupné do cvičebních hodin činí 50 Kč 

 Shora uvedené částky umožňují cvičení dvakrát v týdnu  v různých cvičebních  skupinách. 

 Při třetím cvičení v týdnu se oddílové příspěvky navyšují o 200 Kč v 1. pololetí a 100 Kč ve druhém. 

 

 

Cvičitelé odboru SV 
a výběrčí příspěvků 

 

 Nar. 1953 a dříve: 200 Kč (jen členské příspěvky) 
 Nar. 1954 – 2000 vč.: 500 Kč (jen členské příspěvky) 

 

 
V Plzni v prosinci 2018   

Vyprac. M.Nováková 
 
Pozn.:  

Prosím, vysvětlete všem členům, že úplné vyplnění evidenčních listů je předpokladem pro řádné vedení 
evidence členské základny, bez kterého není (a do budoucna nebude možné) provést zápis tělocvičné 
jednoty do tzv. sportovního rejstříku a dosáhnout na dotace ze státních prostředků (MŠMT, MMP, MO).  
Získání tzv. aktivního souhlasu členů při poskytnutí osobních údajů pro účely evidence je jedním ze 
základních požadavků GDPR.  


