
Rozhodnutí výboru FO TJ Přeštice z. s. o výši oddílových příspěvků 
 
Výbor fotbalového oddílu TJ Přeštice z. s. stanovuje výši oddílových příspěvků 
pro 1. pololetí roku 2020 následovně: 
 

Mužstvo TJ Přeštice FK Robstav 

Muži  A / Divize sk. A 1.000,- Kč 900,- Kč 

Muži  B / 1. B třída sk. B 1.000,- Kč --- 

Stará garda / Liga st. gard Plzeň-jih 500,- Kč --- 

Dorost (starší + mladší) / Divize sk. A 500,- Kč --- 

Žáci st. A + žáci ml.  / Krajský přebor 500,- Kč --- 

Žáci ml. – B / Okresní přebor 500,- Kč --- 

Starší přípravka / Okresní přebor 500,- Kč --- 

Mladší přípravka / Okresní přebor 500,- Kč --- 

Nejmladší přípravka / nábor 500,- Kč --- 

 

Řadový člen FO TJ Přeštice dospělí 500,- Kč 

Řadový člen FO TJ Přeštice mládež do 18 let 200,- Kč 

Příspěvky od hráčů vyberou trenéři / vedoucí jednotlivých mužstev a předají je spolu 
se jmenným seznamem platících hráčů předsedovi FO nejpozději do 30. června 2020.  

Součástí oddílového příspěvku hráče je členský příspěvek TJ Přeštice z. s. (500,- Kč dospělí, 
200,- Kč mládež) a členský příspěvek FAČR (200,- Kč dospělí, 100,- Kč mládež) na rok 2020. 

Řadoví členové jsou povinni uhradit svoje příspěvky v termínu do 31. srpna 2020. 

Povinnost platit oddílové příspěvky mají: 

a) hráči a členové registrovaní ve fotbalovém oddílu TJ Přeštice z. s. a FK Robstav a. s. 

b) hráči, jejichž rodiče působí v oddíle jako trenéři a vedoucí uhradí oddílový příspěvek 
odpovídající pouze členskému příspěvku do TJ Přeštice z. s. – platí u kategorie 
přípravek až starší dorost. 

c) hráči, kteří nevykonávají sportovní činnost v rámci fotbalového oddílu TJ Přeštice z. s. 
nebo FK Robstav a. s. a účastní se tréninkových jednotek s týmy těchto klubů uhradí 
1.000,- Kč. 

 
 
V Přešticích 1. června 2020 

Ing. Martin Kadaník, v. r.  
předseda fotbalového oddílu 
   


