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VELOSPORT Domažlice z.s. 
 

Směrnice č. 1/2022 
( plně nahrazuje směrnici č. 1/2017 ) 

 

1. Zaměření klubu 
 

- Organizování a účastnění se sportovních aktivit převážně v cyklistických 

sportech. 

 
 

2. Obecné zásady členství 
 

- Upravují stanovy z.s. 

- Noví členové jsou přijímáni na základě rozhodnutí (usnesení) výboru klubu. 

- O ukončení členství nebo vyloučení člena rozhoduje výhradně výbor klubu. 

 
 

3. Registrace členů SK 
 

- Členové jsou zaregistrováni na listinném seznamu členů, kde stvrzují členství 

zaplacením členského příspěvku a podpisem, čímž projevují souhlas se 

stanovami a směrnicemi klubu. 

 
 

4. Členské příspěvky 
 

- Členský příspěvek je stanoven na 100,- Kč pro členy ve věku do 18-ti let 

včetně a 500,- Kč pro ostatní členy. Členský příspěvek je v případě ukončení 

členství nevratný. 

 
 

5. Hospodaření s finančními prostředky 
 

- Zásady hospodaření s finančními prostředky jsou plně v kompetenci výboru 

klubu. 

- Výbor klubu může rozhodnout o bezplatném přidělení materiálu členům klubu 

na základě výsledků, spojených s reprezentací klubu nebo práce pro klub. 

- Proplácení startovného se uskutečňuje na základě předloženého dokladu o 

zaplacení. 

- Hrazeny budou závody v rámci krajských seriálů PPK HK, závody místního 

významu cyklistické, duatlony, triatlony, biatlony, přespolní běhy, běh na 

lyžích atd. 

- Výbor klubu rozhodl o proplácení náhrad na závodech n á s l e d o v n ě  : 

  

 Startovné bude propláceno v plné výši na závodech seriálu Kolo pro život,  

Českého poháru – XC, případně dalších významných závodech a seriálech 

dle finanční situace klubu na základě rozhodnutí výboru klubu   



2 

 

 Cestovní náhrada ve výši 2,- Kč/km (resp. 3,- Kč/km při dopravě dvou a 

více závodníků společně) bude proplácena dle finanční situace klubu. 

 Výplata náhrad (startovné, případně cestovné) je podmíněna umístěním 

v první polovině (u závodů PPK HK a závodů Českého poháru), resp. v 

první třetině (u ostatních závodů), výsledkové listiny v kategorii. 

 Ve výjimečných případech (např. v rámci republikových nebo 

mezinárodních soutěží) může výkonný výbor rozhodnout o proplacení 

náhrad i na těchto závodech. 

 Cestovní náhrada může být vyplacena pouze závodníkům starším 18-ti let. 

 
 

- Podmínkou pro výplatu náhrad je kromě výše uvedených podmínek: 

 dojetí minimálně dvou závodníků v příslušné kategorii 

 viditelné použití klubového dresu během celého závodu a vyhlášení 

vítězů. 

- Termín výplaty   finanční   náhrady   je   potřeba   vždy   předem   dohodnout 

s hospodářem klubu. 

- Proplácení finančních náhrad závisí na finanční situaci klubu a podléhá 

rozhodnutí výboru klubu, nevzniká na ně jakýkoliv právní nárok. 

- Vyplácení startovného a dalších finančních náhrad, vybírání příspěvků atd. 

zajišťuje hospodář klubu, který vede patřičnou finanční agendu. 

 
 

6. Povinnosti členů klubu 
 

- Upravují stanovy z.s. 
- Reprezentovat klub nošením klubového dresu na závodech a snažit se 

všemožně o pozitivní propagaci a zviditelnění klubu na veřejnosti. 

- Na požádání výkonného výboru doložit zprávu o svých sportovních výsledcích 

za předchozí období. 

- Podílet se a účastnit, dle svých možností, na pořádání klubových akcí – 

závodů, schůzí apod. 

- Dle svých možností pomáhat zajišťovat finanční prostředky nebo jiné výhody 

prospěšné klubu, zajišťující jeho chod a existenci. 

 

 
 

Směrnice vstupuje v platnost dne 05.05.2022. 

 

 

Schváleno výborem klubu dne 04.05.2022 

 
 

  Členové výboru klubu v.r.              Ing. Vladimír Šmejkal 

                                                        Bc. Michal Hájek                                                       
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