
Usnesení výboru florbalového oddílu ASK Lovosice – LFP  

 

Předpis 

ROZPOČET 

      ČLÁNEK I. 

Oddílové příspěvky: 

a) Oddílový příspěvek se skládá ze dvou částí: 

1. Základní: 

- členský příspěvek ASK (Výši stanoví vedení ASK a slouží na provozní náklady ASK) 

- licence (platí jen pro kategorie muži, junioři, ženy, juniorky) 

- oddílový (výši příspěvku navrhne „výbor“ florbalového oddílu a slouží na zabezpečení 

provozních nákladů oddílu) 

2. Sezónní: 

- týmový (výšku stanový vedoucí týmu a slouží na zabezpečení především zápasových a dalších 

sezónních nákladů týmu) 

 

Oddílový příspěvek pro sezónu 2020/2021 byl stanoven: (v případě schválení zavedení 

oddílového informačního systému. V opačném případě 1000,- respektive 1500,-) 

Mládež –  základní : 1 150,- Kč  

Dospělí – (muži, junioři, ženy, juniorky) základní:  1 650,-Kč 

Oddílový poplatek základní musí být uhrazen: 

a) Kategorie Muži, Ženy – Řeší roční plán. 

b) Kategorie Junioři, Juniorky – Řeší roční plán. 

c) Kategorie mládež – Řeší roční plán. 

 

 

 

 



 

Oddílový poplatek sezónní musí být uhrazen: 

Výšku a termín úhrady sezónního poplatku, popřípadě splátkový kalendář sezónního poplatku si 

stanoví každý vedoucí týmu sám dle svého týmového rozpočtu. 

 

 

ČLÁNEK II. 

Účet florbalového oddílu spravovaný voleným HOSPODÁŘEM oddílu: 

Florbalový oddíl ASK Lovosice LFP využívá účet ASK Lovosice z.s. číslo 1002342359/0800 pod 

variabilním symbolem 68 (používá se se zprávou pro příjemce (jméno, kategorie, účel)) 

Oddíl pak spravuje několik podúčtů: 

- Podúčet oddílový centrální (zde se shromažďují veškeré příjmy ze základního oddílového 

příspěvku z dotací, příspěvků měst, příspěvků od státu, příspěvku od ASK, nevázaných darů, 

správních poplatků, za provedené služby) 

- Podúčty jednotlivých kategorií (dle počtu registrovaných v oddílu) správci těchto účtů jsou 

vedoucí týmů svých kategorií a shromažďují se zde veškeré příjmy ze sezónního příspěvku, 

vázaných darů, popřípadě vyhlášených podpůrných programů, za služby při pořádání 

vlastních turnajů 

ČLÁNEK III. 

Výdaje oddílu: 

1. Finanční odměny členům oddílu: 

a) dohoda o provedení práce: 

- sekretáře oddílu ve výši 1 000,- měsíčně (v případě dotace 40 000,- bude 5 000,- měsíčně) 

b) dohody o provedení práce:   

- trenér (pro sezónu 2020/2021 „5 000,- až 20 000,- na sezónu“) dle schváleného rozpočtu 

- asistent trenéra (pro sezónu 2020/2021 „0,- až 20 000,- na sezónu“) dle schváleného rozpočtu 

- člen „výboru“ florbalového oddílu (pro sezónu 2020/2021 „5 000,- až 10 000,- na sezónu“) 

- člen „vedení“ volený členskou základnou (pro sezónu 2020/2021 „1 000,- až 5 000,- na sezónu“) 

- vedoucí týmu (pro sezónu 2019/2020 „0,- až 20 000,- na sezónu“) dle schváleného rozpočtu 

 



 

c) odměny pro členy oddílu: 

- rozhodčí plnící povinnosti oddílu (pro sezónu 2020/2021 „2 000,- na sezónu“) 

- správce Webu (pro sezónu 2020/2021 „1 000,- měsíčně“) 

- odměna pro člena oddílu, který zprostředkuje oddílový dar (10 % z cílové částky) 

d)návrh na odměňování trenérů, asistentů, vedoucích týmů a dalších členů oddílu za odvedení další 

práce související s činností oddílu pro sezónu 2020/2021: 

Zpracování - roční cíle 400,- 

Zpracování pololetního vyhodnocení 300,- 

Zpracování ročního vyhodnocení 500,- 

Získání 4 a více kreditů trenéra 1000,- 

Mimosoutěžní aktivita  1000,- 

Hlavní pořadatel oddílové akce 4000,- 

Dle zápisu o utkání účast na turnaji 300,- 

Pravidelné vedení docházky 500,- 

Aktuální vedení hráčských karet 500,- 

Vytvoření a zveřejnění článku z turnaje 100,- 

 

e) návrh podmínek  pro příjem darů za reklamu a vázaných darů: 

loga na oddílový dres 
- smlouva minimálně na 4 roky + zakoupení nových dresů  (dvě sady) pro oddíl dle domluvené 
korektury + minimálně 50 000,- na rok. 
 
-smlouva minimálně na 2 roky + zakoupení nových dresů (dvě sady) pro jeden tým dle domluvené 
korektury + minimálně 20 000,- na rok. 
 
- smlouva minimálně na 4 roky s dohodou, že budeme postupně obměňovat dresy sami dle potřeb 
podle domluvené korektury. Za sponzorský dar minimálně 30 000,- ročně. 
 
Ostatní reklamy: 

- Reklama na mantinel 2m x 0,5m za min. 3 000,- + cena výroby reklamy 
 

- Reklamní billboard vyvěšený na všech domácích utkáních – za každý počatý m2 účtováno 
min. 1 500,- na rok. 

 
- Vyvěšení reklamy na web. stránkách oddílu (titulní stránka – účtováno min. 5 000,- ročně) 

 
- Vyvěšení reklamy na web. stránkách oddílu (ostatní listy – účtováno min. 1 000,- ročně)    

 
Rozdělení darů:  
-Dary od sponzorů za reklamu na všechny dresy dělit mezi všechny týmy. (zprostředkovatel si může 
nárokovat 10%)  
 
-Dary od sponzorů za reklamu na dresy jednoho týmu. (10% pro oddíl, ostatní pro tým s reklamou) 



 
-Dary od sponzorů za reklamu na veřejných místech - web. mantinely, plakáty, billboardy dělit mezi 
všechny týmy. (zprostředkovatel si může nárokovat 10%) 
 
-Vázané dary budou vždy připsány jen těm, kterým byly poskytnuty.  
 

e) Vyhlášené oddílové programy: 

viz. Příloha k předpisu „Týmové programy podpory“ 

 

 

 

 

2. Cestovné: 

a) Cestovné za účelem školení členů oddílu, nebo dojíždění trenérů nad 10 km. (hrazeno oddílem) 

b) Cestovné za účelem přesunu na turnaje, zápasy, soustředění. (hradí si tým ze svého podúčtu) 

Vše na základě vyplnění cestovního příkazu viz. příloha. Na sezónu 2020/2021 je stanovena částka 

3,00 Kč na jeden km. 

 3. Pronájem sportovních hal pro pravidelný trénink: 

a) Hala Chemik a hala U Přívozu je plně hrazena oddílem. 

b) Hala GJJ pro sezónu 2020/2021 je vyhlášena spoluúčast pro týmy, které halu využívají. Byla 

stanovena částka 4 000,- za sezónu za jednu tréninkovou jednotku v týdnu. Kdo má dvě tréninkové 

jednotky v týdnu, uhradí za sezónu 8 000,- Menší  tréninková jednotka jak 1,5 hod jen 3 000,- 

4. Startovné: 

a) Oddíl hradí startovné do základní soutěže na sezónu 2020/2021 pro všechny kategorie v plné výši. 

b) Další startovné pro nesoutěžní turnaje si každá kategorie hradí samostatně z týmového podúčtu. 

c) Poplatek za soupisky si každá kategorie hradí samostatně z týmového podúčtu. 

5. Nákup a služby na fakturu: 

a) Požadavky na nákup materiálu pro vykonávání své činnosti poukazujte vedoucímu výboru, který ji 

předloží ke schválení výboru. Po schválení nákladů na nákup materiálu, bude materiál objednán, 

nebo žadatel dostane plnou moc materiál zakoupit. 

b) V případě hrazení faktury z podúčtu týmu, je třeba znát momentální stav podúčtu. Jestliže je 

částka na podúčtu, bude faktura uhrazena. 



c) Zálohové faktury lze proplatit stejným způsobem dle bodu b), jen je třeba zabezpečit dodatečné 

zaslání faktury konečné.  

6. Poplatky za správní řízení: 

a) Hostování nebo přestup po termínu a nesplnění podmínek „Registračního a přestupního 

předpisu“. (sezóna 2020/2021 částka 200,-Kč) 

7. Pokuty: 

a) Neplnění podmínek pro účast v soutěži. 

- Nesplnění povinnosti mít rozhodčího v kategorii Muži a Ženy. (za každého rozhodčího 3 000,- + 

částka po krácení dotace)  

- Pokuty pro tým. (výše udělené pokuty bude stržena z týmového podúčtu týmu, který ji dostal) 

 

 

 

ČLÁNEK IV. 

Další: 

a) Věci, které přímo neřeší předpis „ROZPOČET“, řeší výbor na nejbližší schůzi. 

 

ze dne 3.9.2020 


