Vnitřní předpis 4/2013
Členské příspěvky Asociace školních sportovních klubů ČR
Schváleno Výkonným výborem AŠSK ČR 4.září 2013

Předpis nabývá účinnosti dnem 1.10.2013

I. Základní ustanovení
Členství v AŠSK ČR je otevřené, dobrovolné, individuální a kolektivní.
Členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, vzniká registrací písemné přihlášky
na sekretariátu AŠSK ČR, jedná se o členství:
1. Členství školního sportovního klubu AŠSK ČR na základních a středních školách a ve
školských zařízeních v ČR.
2. Členství okresní nebo krajské rady AŠSK ČR
3. Individuální členství fyzické osoby v AŠSK ČR
4. Členství právnické osoby v AŠSK ČR

II. Evidence členů
1. Školní sportovní kluby zaregistrované v AŠSK ČR vedou jmenovitou evidenci členské
základny. Evidence musí být aktualizována v příslušném školním roce. Způsob
evidování členů školního sportovního klubu není určen. Evidence členů musí být
přehledná a doložitelná kontrolním orgánům v tištěné podobě. Musí obsahovat
jmenovitý seznam členů výboru klubu.
2. Evidenci okresních a krajských rad AŠSK ČR provádí sekretariát AŠSK ČR.
3. Individuální členství vzniká podáním přihlášky Výkonnému výboru AŠSK ČR, ten
rozhodne o přijetí individuálního člena do AŠSK ČR. Evidenci provádí sekretariát
AŠSK ČR. Člen má poradní hlas.

4. Členství právnické osoby vzniká podáním přihlášky Výkonnému výboru AŠSK ČR,
ten rozhodne o přijetí do AŠSK ČR. Evidenci provádí sekretariát AŠSK ČR. Mají
poradní hlas.

III. Členské příspěvky
1. Školní sportovní klub AŠSK ČR je povinen vybírat od členů členské příspěvky. Výše
není stanovena. S členskými příspěvky disponuje školní sportovní klub, pokud Sněm
nerozhodne jinak.
2. Výbor školního sportovního klubu je oprávněn stanovit k členskému příspěvku
příspěvek klubový. S klubovými příspěvky disponuje výhradně školní sportovní klub.
Klubové příspěvky jsou tvořeny příjmy z vlastní sportovní, podnikatelské a jiné
hospodářské činnosti, příjmy ze sponzorství, reklamy a jiných nestátních zdrojů.
3. Příspěvky okresních a krajských rad AŠSK ČR může stanovit Sněm, nebo může
zmocnit Výkonný výbor AŠSK ČR, který stanoví výši příspěvku. Evidenci a převzetí
příspěvků provádí sekretariát AŠSK ČR na to ve stanoveném termínu, obvykle do
konce kalendářního roku.
4. Individuální člen předá členský příspěvek sekretariátu AŠSK ČR, ten jej eviduje a na
základě rozhodnutí Výkonného výboru je čerpán na činnost AŠSK ČR. Jeho výše není
stanovena. Může se jednat o jednorázový členský příspěvek.
5. Právnické osoby, členové AŠSK ČR předají členský příspěvek sekretariátu AŠSK ČR,
ten jej eviduje a na základě rozhodnutí Výkonného výboru je čerpán na činnost AŠSK
ČR. Jeho výše není stanovena. Může se jednat o jednorázový členský příspěvek.

IV. Evidence a výše členských příspěvků školního sportovního klubu
1. Přijetí členského příspěvku školnímu sportovnímu klubu musí být zaevidováno
v příslušném školním roce.
2. Evidenci příspěvků členů školního sportovního klubu provádí výbor školního
sportovního klubu a to jmenovitě, za jeho formu je zodpovědný předseda klubu, forma
není určena, musí být srozumitelná, pro kontrolní orgány AŠSK ČR, včetně Výkonného
výboru a to v tištěné podobě.
3. Výše členského příspěvku: Výbor klubu může stanovit roční, pololetní, čtvrtletní,
měsíční členský příspěvek. Výše příspěvku může být i v rámci jednoho školního

sportovního klubu různá pro jednotlivé členy (podle míry zapojení do činnosti klubu,
sociální podmínky v rodině..).
4. Pokud zákonný zástupce žáka, nebo student SŠ požádá o doklad o převzetí členského
příspěvku, musí mu být potvrzení (příjmový doklad, zápis do průkazu žáka/studenta)
vyhotoveno.
5. Členové školního sportovního klubu mají právo být informováni o použití členských
příspěvků. Forma není určena. Doporučení: Přehled příjem/výdej ve školním roce,
informace sdělit na třídních schůzkách, e-mailem, ve výroční zprávě školy.

V. užití členských příspěvků školního sportovního klubu
1. O užití členských příspěvků rozhoduje a zodpovídá výbor školního sportovního klubu.
2. Školní sportovní kluby – organizační jednotky AŠSK ČR s delegovanou právní
subjektivitou, vyplývající ze stanov AŠSK ČR, tak i s vlastní právní subjektivitou jsou
povinny dodržovat

zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., včetně doplňků a změn a

všeobecně platné právní normy při své činnosti a dále vnitřní předpisy a normy AŠSK
ČR a pokyny Výkonného výboru, krajských a okresních rad AŠSK ČR.

VI. Daňové přiznání
1. Členské příspěvky jsou osvobozeny od daně z příjmu.
2. Výše členských příspěvků školního sportovního klubu, který podává přiznání k dani
právnických osob příslušnému finančnímu úřadu za kalendářní rok (má vlastní IČ) se
musí v daňovém přiznání zaznamenat.
3. Pokud školní sportovní klub nepodává daňové přiznání (nemá vlastní IČ) nahlásí příslušné
okresní/krajské radě výši ročních členských příspěvků do 28. 2. kalendářního roku (číslo
školního sportovního klubu a výš v Kč, e-mailem) a ta jej za celý okres/kraj zahrne do
daňového přiznání z příjmu právnických osob.

Schváleno Výkonným výborem AŠSK ČR 4.září 2013
Ruší se předpis č. 1/2000 Členské příspěvky AŠSK ČR.

