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SMĚRNICE ATLETICKÉHO KLUBU EMILA ZÁTOPKA KOPŘIVNICE 

 

SMĚRNICE O ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVCÍCH 

O výši členských příspěvků si rozhodují sekce Atletika a sekce Běhy mimo dráhu samostatně. 

1/ Členské příspěvky sekce Atletika 

a/ Členové ve věku 6 let a starší (věk dosažený v kalendářním roce, v němž začíná příslušný školní rok) 

trénující pod trenérem Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice: 

Členský příspěvek ve výši 2 400 Kč/školní rok. Částka je splatná ve dvou splátkách, a to I. splátka do 

konce měsíce října, II. splátka do konce měsíce března příslušného školního roku. Členský příspěvek 

lze zaplatit i v jedné splátce. 

b/ Členové ve věku 4 - 5 let (věk dosažený v kalendářním roce, v němž začíná příslušný školní rok) 

trénující pod trenérem Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice: 

Členský příspěvek ve výši 2 000 Kč/školní rok. Částka je splatná ve dvou splátkách, a to I. splátka do 

konce měsíce října příslušného školního roku, II. splátka do konce měsíce března příslušného školního 

roku. Členský příspěvek lze zaplatit i v jedné splátce. 

c/ Členové ve věku 4 – 26 let (věk dosažený v kalendářním roce, v němž začíná příslušný školní rok) 

trénující pod trenérem Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice, u kterých alespoň jeden z rodičů 

vykonává v klubu funkci trenéra: 

Členský příspěvek ve výši 400 Kč/školní rok. Částka je splatná ve dvou splátkách, a to I. splátka do 

konce měsíce října příslušného školního roku, II. splátka do konce měsíce března příslušného školního 

roku. Členský příspěvek lze zaplatit i v jedné splátce. 

d/ Členové starší 26 let (věk dosažený v kalendářním roce, v němž začíná příslušný školní rok) 

trénující pod trenérem Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice, u kterých alespoň jeden z rodičů 

vykonává v klubu funkci trenéra: 

Členský příspěvek ve výši 1 200 Kč/školní rok. Částka je splatná ve dvou splátkách, a to I. splátka do 

konce měsíce října příslušného školního roku, II. splátka do konce měsíce března příslušného školního 

roku. Členský příspěvek lze zaplatit i v jedné splátce. 

e/ Členové vykonávající v Atletickém klubu Emila Zátopka Kopřivnice funkci trenéra nebo jinou funkci 

s výjimkou závodníků mladších 21 let trénujících pod trenérem Atletického klubu Emila Zátopka 

Kopřivnice: 

Členský příspěvek ve výši 200 Kč/školní rok. Částka je splatná ve dvou splátkách, a to I. splátka do 

konce měsíce října příslušného školního roku, II. splátka do konce měsíce března příslušného školního 

roku. Členský příspěvek lze zaplatit i v jedné splátce. 
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f/ Členové ve věku 4 roky a starší (věk dosažený v kalendářním roce, v němž začíná příslušný školní 

rok) závodící v soutěži jednotlivců v dresu Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice netrénující pod 

trenérem Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice: 

Členský příspěvek ve výši 400 Kč/školní rok v případě, že se závodník vzdá dalších výhod vyplývajících 

z členství v Atletickém klubu Emila Zátopka Kopřivnice (hrazení výdajů spojených s mistrovskými 

závody – individuální doprava, ubytování, hrazení nadstandardních výdajů spojených s výkonností 

závodníků jako dotovaných soustředění, závodů či jiných výhod). Částka je splatná ve dvou splátkách, 

a to I. splátka do konce měsíce října příslušného školního roku, II. splátka do konce měsíce března 

příslušného školního roku. Členský příspěvek lze zaplatit i v jedné splátce. 

Členský příspěvek ve výši 2 400 Kč/školní rok v případě, že závodník bude užívat výhod vyplývajících 

z členství v Atletickém klubu Emila Zátopka Kopřivnice (hrazení výdajů spojených s mistrovskými 

závody – individuální doprava, ubytování, hrazení nadstandardních výdajů spojených s výkonností 

závodníků jako dotovaných soustředění, závodů či jiných výhod). Částka je splatná ve dvou splátkách, 

a to I. splátka do konce měsíce října příslušného školního roku, II. splátka do konce měsíce března 

příslušného školního roku. Členský příspěvek lze zaplatit i v jedné splátce. 

g/ Členové, kteří netrénují pod trenérem Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice a nevykonávají 

v Atletickém klubu Emila Zátopka Kopřivnice žádnou funkci: 

Členský příspěvek ve výši 200 Kč/školní rok. Částka je splatná ve dvou splátkách, a to I. splátka do 

konce měsíce října příslušného školního roku, II. splátka do konce měsíce března příslušného školního 

roku. Členský příspěvek lze zaplatit i v jedné splátce. 

2/ Členské příspěvky sekce Běhy mimo dráhu 

a/ aktivní členové: 300 Kč/kalendářní rok 

b/ neaktivní členové: 100 Kč/kalendářní rok 

 

SMĚRNICE O HOSPODAŘENÍ KLUBU 

Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice je spolek provozující sport a tělovýchovnou činnost. V rámci 

Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice funguje sekce Běhů mimo dráhu a sekce Atletiky s tím, že 

obě sekce hospodaří relativně nezávisle na sobě /každá ze sekcí disponuje vlastním bankovním 

účtem/.  

1/ Každá ze sekcí je povinna vybírat členské příspěvky.  

2/ Obě sekce získávají prostředky na činnost nezávisle na sobě, nicméně pod jedním IČ. Sekce Atletiky 

žádá každoročně Město Kopřivnici o dotaci, jež zahrnuje i Lašskou běžeckou ligu, tedy podnik 

spadající do kompetence sekce Běhů mimo dráhu. Získanou dotaci převádí sekce Atletiky na účet 

sekce Běhů mimo dráhu. 
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3/ Sekce Atletiky není povinna dotovat sekci běhů mimo dráhu, záleží na jejím uvážení a finanční 

situaci. 

4/ Sekce Atletiky hradí členský příspěvek Českému atletickému svazu dle celkového počtu členů 

v klubu bez nároku na podíl sekce Běhů mimo dráhu. 

5/ Movitý majetek klubu je rozdělen na movitý majetek společný, movitý majetek sekce Běhů mimo 

dráhu a movitý majetek sekce Atletiky s tím, že vlastnictví majetku si lze ověřit prostřednictvím 

jednotlivých bankovních účtů. O hospodaření s movitým majetkem společným rozhoduje výkonný 

výbor klubu, o hospodaření s majetkem sekce Běhů mimo dráhu rozhoduje výbor této sekce a o 

hospodaření s majetkem sekce Atletiky rozhoduje výbor této sekce. Majetek v hodnotě nad je 1 000 

Kč je evidován v evidenční knize majetku. 

6/ Každá z obou sekcí je oprávněna nakládat s movitým majetkem dle svého uvážení s tím, že 

schválení hospodaření s movitým majetkem v rámci sekcí náleží do kompetencí výborů jednotlivých 

sekcí.  

 

SMĚRNICE O JEDNÁNÍ KLUBU 

1/ Valná hromada klubu jako orgán nejvyšší se koná 1 x za rok, valnou hromadu svolává předseda 

klubu, a to nejpozději 10 dní před termínem výkonného výboru, 1 x za 5 let je valná hromada volební. 

2/ Za každých započatých 30 členů sekce /sekce Atletika, sekce Běhy mimo dráhu/ se valné hromady 

účastní jeden zástupce starší 18 let, valné hromady se mohou účastnit i další členové klubu starší 18 

let (neúčastní se hlasování). 

3/ Nejvyšším výkonným orgánem klubu je výbor, výbor svolává nejméně 1 x za 3 měsíce předseda 

klubu, a to nejpozději 10 dní před termínem výkonného výboru. 

4/ Statutární zástupci Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice, z. s. jsou oprávnění jednat 

samostatně a každý z nich má podpisové právo s tím, že Jiří Harašta /předseda klubu/ je oprávněn 

připojovat svůj podpis k záležitostem souvisejícím s činností sekce Běhy mimo dráhu, Jana 

Feilhauerová /místopředseda klubu/ je oprávněna připojovat svůj podpis k záležitostem souvisejícím 

s činností sekce Atletika a Radek Chvistek /místopředseda klubu/ je oprávněn připojovat svůj podpis 

k záležitostem souvisejícím s činností sekce Atletika. 

 

SMĚRNICE O DOPRAVĚ /SEKCE ATLETIKA/ 

1/ Klub zajišťuje závodníkům společnou dopravu na soutěže družstev, a to zpravidla autobusem, 

může však být zvolen i jiný dopravní prostředek. Klub plně hradí závodníkům společnou dopravu na 

soutěže družstev. 

2/ Klub zajišťuje závodníkům společnou dopravu na krajské přebory a soutěže jednotlivců, 

Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců a M ČR jednotlivců v případě, že se daného závodu účastní 
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více než 8 závodníků. Doprava je zpravidla zajišťována autobusem, může však být zvolen i jiný 

dopravní prostředek. V opačném případě je doprava individuální. Trenér ani jiný pracovník klubu není 

povinen individuální dopravu koordinovat. Trenér ani jiný pracovník klubu není povinen se na 

individuální dopravě podílet, jelikož přepravuje závodníky na vlastní zodpovědnost. V případě, že se 

rozhodne vypomoci s individuální dopravou, je na jeho vlastním uvážení, koho bude přepravovat 

(nezáleží na výkonnosti, rozhodující je vzájemná domluva s rodiči). Klub plně hradí závodníkům 

společnou dopravu na mistrovské soutěže jednotlivců. Klub nehradí závodníkům individuální dopravu 

na krajské přebory a soutěže jednotlivců, Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců ani Mistrovství ČR 

jednotlivců cestuje-li někdo individuálně na vlastní žádost mimo zajištěnou společnou dopravu. Klub 

nehradí individuální dopravu na krajské přebory jednotlivců. Klub hradí individuální dopravu na 

Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců a Mistrovství ČR jednotlivců, pokud není sjednána společná 

doprava. Individuální doprava na Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců a na Mistrovství ČR 

jednotlivců je klubem proplácena ve výši dopravného hromadným dopravním prostředkem, zpravidla 

vlakem. Výjimečně může být proplaceno jízdné osobním automobilem ve výši 3 Kč/km (pouze 3 a 

více závodníků v jednom automobilu a pouze při vzájemné dohodě klubu a přepravující osoby). 

3/ Společnou dopravu na nadstandardní tréninky (tréninky u specializovaných trenérů, tréninky 

v hale) klub zajišťuje pouze v případě, že se tréninku účastní více než osm závodníků. V opačném 

případě je doprava individuální. Trenér ani jiný pracovník klubu není povinen individuální dopravu 

koordinovat. Trenér ani jiný pracovník klubu není povinen se na individuální dopravě podílet, jelikož 

přepravuje závodníky na vlastní zodpovědnost. V případě, že se rozhodne vypomoci s individuální 

dopravou, je na jeho vlastním uvážení, koho bude přepravovat (nezáleží na výkonnosti, rozhodující je 

vzájemná domluva s rodiči). Společná doprava na nadstandardní tréninky je zpoplatněna, a to dle 

vzdálenosti, minimálně však částkou 100,- Kč/osobu. 

4/ Doprava na nemistrovské závody je individuální. V případě, že je velký zájem závodníků o start 

v závodě, může klub zajistit společnou dopravu, není to však jeho povinností. Trenér ani jiný 

pracovník klubu není povinen individuální dopravu koordinovat. Trenér ani jiný pracovník klubu není 

povinen se na individuální dopravě podílet, jelikož přepravuje závodníky na vlastní zodpovědnost. 

V případě, že se rozhodne vypomoci s individuální dopravou, je na jeho vlastním uvážení, koho bude 

přepravovat (nezáleží na výkonnosti, rozhodující je vzájemná domluva s rodiči). Klub nehradí 

závodníkům individuální dopravu na nemistrovské závody. Klub může závodníkům uhradit 

individuální dopravu na nemistrovské závody v případě, že má na jejich startu zájem. Společná 

doprava závodníků na nemistrovské závody může být zpoplatněna. 

5/ Klub zajišťuje závodníkům společnou dopravu na mezikrajová utkání (případně na místa srazu) v 

případě, že se daného závodu účastní více než 8 závodníků. Doprava je zpravidla zajišťována 

autobusem, může však být zvolen i jiný dopravní prostředek. V opačném případě je doprava 

individuální. Trenér ani jiný pracovník klubu není povinen individuální dopravu koordinovat. Trenér 

ani jiný pracovník klubu není povinen se na individuální dopravě podílet, jelikož přepravuje závodníky 

na vlastní zodpovědnost. V případě, že se rozhodne vypomoci s individuální dopravou, je na jeho 

vlastním uvážení, koho bude přepravovat (nezáleží na výkonnosti, rozhodující je vzájemná domluva 

s rodiči). Klub proplácí závodníkům individuální dopravu na mezikrajová utkání (případně na místa 

srazu) v případě, že není sjednána společná doprava. Individuální doprava na mezikrajová utkání 
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(případně na místa srazu) je klubem proplácena ve výši dopravného hromadným dopravním 

prostředkem, zpravidla vlakem. Výjimečně může být proplaceno jízdné osobním automobilem ve výši 

3 Kč/km (pouze více závodníků najednou a pouze při vzájemné dohodě klubu a přepravující osoby). 

6/ Klub zajišťuje závodníkům společnou dopravu na soustředění v případě, že se daného soustředění 

účastní více než 8 závodníků. Doprava je zpravidla zajišťována autobusem, může však být zvolen i jiný 

dopravní prostředek. V opačném případě je doprava individuální, není-li pro konkrétní akci stanoveno 

jinak. Trenér ani jiný pracovník klubu není povinen individuální dopravu koordinovat. Trenér ani jiný 

pracovník klubu není povinen se na individuální dopravě podílet, jelikož přepravuje závodníky na 

vlastní zodpovědnost. V případě, že se rozhodne vypomoci s individuální dopravou, je na jeho 

vlastním uvážení, koho bude přepravovat (nezáleží na výkonnosti, rozhodující je vzájemná domluva 

s rodiči). Klub závodníkům neproplácí individuální dopravu na soustředění, není-li pro konkrétní akci 

stanoveno jinak, v tom případě se proplácení řídí pravidly jako v bodě 4/. 

7/ Klub si vyhrazuje změny ve výše uvedených bodech týkajících se dopravy 

 

SMĚRNICE O STARTOVNÉM 

1/ Startovné v soutěžích družstev platí klub. 

2/ Startovné v soutěžích jednotlivců, a to jak mistrovských, tak nemistrovských si hradí závodníci 

sami. 

 

SMĚRNICE O STRAVNÉM 

1/ Stravné není závodníkům klubem propláceno 

2/ Stravné může být závodníkům klubem propláceno na základě individuální dohody 

 

SMĚRNICE O UBYTOVÁNÍ 

1/ Ubytování klub nezajišťuje na mistrovské soutěže moravské a nižší úrovně. V případě, že si 

závodník sjedná na mistrovskou soutěž moravské a nižší úrovně ubytování, klub jej neproplácí. Klub 

může výjimečně rozhodnout o ubytování na mistrovské soutěže moravské a nižší úrovně.  

2/ Ubytování klub sjednává a hradí na mistrovské soutěže celorepublikové úrovně v případě, že tomu 

odpovídá destinace (zpravidla vzdálenost delší než 200 km). V případě, že si závodník sjedná 

ubytování individuálně, bude proplaceno klubem na základě předloženého dokladu, nejvýše však v 

ceně ubytování sjednaného klubem 

3/ Ubytování klub sjednává na nemistrovské soutěže dle vlastního uvážení, není to jeho povinností, 

ubytování si zpravidla hradí závodníci sami 
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SMĚRNICE O ODMĚNÁCH 

1) Za soutěže družstev 

Klub vyplácí závodníkům odměny za soutěže družstev dospělých. Pro rok 2020 se jedná o II. ligu žen. 

Výše odměny je stanovena na 50 Kč/ligový bod. Podmínkou vyplacení odměny je účast minimálně ve 

třech kolech základní soutěže a v baráži, pokud do ní družstvo postoupí. 

2) Za soutěže jednotlivců 

Klub od 1. 1. 2020 bude odměňovat závodníky za účast a výsledky v celostátních a vyšších soutěžích. 

Odměna se rovná slevě na soustředění v daném kalendářním roce. Odměny z jednotlivých závodů se 

mohou sčítat. Odměny lze převést maximálně do následujícího kalendářního roku. Odměny lze 

případně čerpat i na běžeckou obuv či tretry nebo na uhrazení členských příspěvků (po dohodě 

s vedoucím trenérem). Odměny lze uplatnit na soustředění klubová, na soustředění pořádaná jinými 

kluby, individuální soustředění i na soustředění svazová (se souhlasem vedoucího trenéra). 

Podmínkou udělení odměny je start osmi a více závodníků v disciplíně. Na odměnu má nárok pouze 

závodník, který platí členské příspěvky ve výši odpovídající směrnicím. Odměna za štafety se krátí na 

polovinu. 

Výše odměn (slev na soustředění v daném kalendářním roce): 

a) Účast a horší než 8. místo na M ČR v hale, na M ČR dráze, na MČR v halových vícebojích, na M 

ČR ve vícebojích, na olympijských hrách mládeže: 1 000 Kč 

b) Účast a 8. místo na M ČR v hale, na M ČR dráze, na MČR v halových vícebojích, na M ČR ve 

vícebojích, M ČR v přespolním běhu, na olympijských hrách mládeže: 1 500 Kč 

c) Účast a 7. místo na M ČR v hale, na M ČR dráze, na MČR v halových vícebojích, na M ČR ve 

vícebojích, M ČR v přespolním běhu, na olympijských hrách mládeže: 1 800 Kč 

d) Účast a 6. místo na M ČR v hale, na M ČR dráze, na MČR v halových vícebojích, na M ČR ve 

vícebojích, M ČR v přespolním běhu, na olympijských hrách mládeže: 2 000 Kč 

e) Účast a 5. místo na M ČR v hale, na M ČR dráze, na MČR v halových vícebojích, na M ČR ve 

vícebojích, M ČR v přespolním běhu, na olympijských hrách mládeže: 2 500 Kč 

f) Účast a 4. místo na M ČR v hale, na M ČR dráze, na MČR v halových vícebojích, na M ČR ve 

vícebojích, M ČR v přespolním běhu, na olympijských hrách mládeže: 3 000 Kč 

g) Účast a 3. místo na M ČR v hale, na M ČR dráze, na MČR v halových vícebojích, na M ČR ve 

vícebojích, M ČR v přespolním běhu, na olympijských hrách mládeže: 4 000 Kč 

h) Účast a 2. místo na M ČR v hale, na M ČR dráze, na MČR v halových vícebojích, na M ČR ve 

vícebojích, M ČR v přespolním běhu, na olympijských hrách mládeže: 5 000 Kč 

i) Účast a 1. místo na M ČR v hale, na M ČR dráze, na MČR v halových vícebojích, na M ČR ve 

vícebojích, na M ČR v přespolním běhu, na olympijských hrách mládeže: 6 000 Kč 

j) Účast na mezikrajovém utkání: 500 Kč 

k) Účast na mezistátním utkání: 3 000 Kč 

l) Účast na mezinárodní akci mládeže (EYOF, ME, MS): 10 000 Kč 

m) Účast a umístění do 6. místa na mezinárodní akci mládeže (EYOF, ME, MS): 15 000 Kč 

n) Účast a umístění do 3. místa na mezinárodní akci mládeže (EYOF, ME. MS): 20 000 Kč 
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SMĚRNICE O SOUSTŘEDĚNÍ 

1) Soustředění pořádané Atletickým klubem Emila Zátopka Kopřivnice, z.s. 

nedotované nebo dotované ze zdrojů klubu  

Klub pořádá soustředění v průběhu celého roku a sám si určuje podmínky za jakých soustředění 

proběhne, tedy i podmínky účasti. Soustředění si v plné výši hradí sami závodníci, pokud není pro 

dané soustředění uvedeno, že je dotováno ze zdrojů klubu. Výši a podmínky dotace soustředění si 

určuje klub. 

2) Soustředění pořádané Atletickým klubem Emila Zátopka Kopřivnice, z.s. dotované 

z jiných zdrojů 

Pokud klub získá účelově vázanou dotaci na sportovní přípravu (soustředění), je na jeho uvážení, 

jakým způsobem dotaci rozdělí. O rozdělení dotace rozhoduje výbor klubu. Dotace musí splňovat 

podmínky dané smlouvou mezi klubem a poskytovatelem dotace. Klub zpravidla uspořádá 

soustředění v souladu s podmínkami dotace a vyzve závodníky, kteří podmínky dotace splňují, 

k účasti na soustředění. Podmínkou přiznání dotace závodníkovi je zpravidla předpoklad účasti na 

vrcholných akcích dané kategorie (M ČR, olympijské hry mládeže apod.). Pokud je soustředění 

dotováno z účelově vázané dotace, je zpravidla podmínkou účasti na dotovaném soustředění také 

účast na dalším(ch) soustředění(ch) v daném roce. 

       3) Výjimky týkající se účelově vázané dotace na sportovní přípravu (soustředění) 

a) Pokud je soustředění dotováno z účelově vázané dotace, je zpravidla podmínkou účasti na 

dotovaném soustředění také účast na dalším(ch) soustředění(ch) v daném roce. Klub může u této 

podmínky udělit výjimku, a to u závodníků, kteří se ve škole připravují na přijímací či závěrečné 

zkoušky, nebo u závodníků, kteří se plně připravují pod trenérem, jež není smluvním trenérem 

Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice, z. s., nebo u závodníků, jež trvale žijí a připravují se mimo 

Moravskoslezský kraj. Pro udělení výjimky musí závodník splňovat výše uvedené podmínky. Výjimku 

uděluje výbor klubu. 

b) Účelově vázaná dotace týkající se sportovní přípravy (soustředění) nemusí být vázána na konkrétní 

z dotace dotované soustředění pořádané Atletickým klubem Emila Zátopka Kopřivnice v případě, že 

se závodník plně nebo částečně připravuje pod trenérem, jež není smluvním trenérem Atletického 

klubu Emila Zátopka Kopřivnice, z. s. nebo v případě, že závodník trvale žije a připravuje se mimo 

Moravskoslezský kraj. Soustředění ale zároveň svou náplní musí splňovat podmínky účelově vázané 

dotace. Podmínku přiznání dotace závodníkovi je, že závodník musí v soutěžích jednotlivců 

reprezentovat Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, z. s. Podmínkou přiznání dotace závodníkovi 

je zpravidla účast na vrcholných akcích dané kategorie (M ČR, olympijské hry mládeže apod.). Pro 

udělení výjimky musí závodník splňovat výše uvedené podmínky. Výjimku uděluje výbor klubu. 
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