
Centrum Ententyky z.s. – Směrnice č. 1/2021 
Členství a členské příspěvky 

Centrum Ententyky, z.s. (dále také CE) má dle stanov tři typy členství: 

1. Řádné členství 
2. Členství nezletilých 
3. Čestné členství 

Popisy jednotlivých typů členství jsou uvedeny ve stanovách CE. Zpoplatněno je pouze řádné členství. 

Řádným členům jsou přiznány tyto výhody: 

1. Prominutí poplatku za položku na burze (dle aktuálních pravidel pro jednotlivé burzy). 
2. Zvýhodněné permanentní vstupné na kurzy, semináře, pohybové aktivity pro děti i dospělé. 
3. Zvýhodněné ceny vstupenek na jednotlivé akce. 
4. Zapůjčení inventáře CE k soukromým účelům (gril, pípa, hot dog přístroj, ozvučení, mobilní herní prvky – 

houpadla, hopsadla, padák, atd.). 
5. Možnost zapůjčení edukativních knih pro děti a maminky z knihovničky CE. 

Způsob a výše placení členských příspěvků: 

1. Členský příspěvek od 1. 1. 2022 pro řádného člena na 1 rok činí 760 Kč. 
2. Členský příspěvek je možno uhradit jednorázově nebo ve dvou splátkách.  
3. V případě jednorázové platby je členovi poskytnuta sleva 60 Kč, uhradí tedy 700 Kč. 
4. V případě dvou splátek platí člen 2 x 380 Kč v níže uvedených termínech. 
5. Termíny pro placení příspěvků jsou 30. ledna (pro roční jednorázovou platbu a první splátku) a 30. června (pro 

druhou splátku) daného kalendářního roku. 
6. Členovi spolku, který odpracoval v roce přecházejícím roku, za který má příspěvek platit minimálně šest a 

maximálně jedno sto dobrovolnických hodin na projektech stanovených výkonnou radou, se snižuje jeho 
členský roční příspěvek o 300 Kč. O nároku na snížení příspěvku rozhoduje výkonná rada na základě evidence 
dobrovolnických hodin. V případě roční platby se sleva poskytuje jednorázově, v případě pololetní platby se sleva 
dělí na dvě části a váže se k pololetním platbám. 

7. Členové výkonné rady a členové spolku, kteří odpracovali v roce přecházejícím roku, za který má příspěvek platit 
více než jedno sto dobrovolnických hodin členský příspěvek neplatí. 

8. Členský poplatek se platí bezhotovostně na účet 2901681535/2010. 
9. Neuhrazením členského příspěvku v řádném termínu zaniká členství a veškeré související výhody, a to kde dni 

následujícímu po termínu splatnosti příspěvku. Zároveň člen ztrácí nárok na převedení případných nevyužitých 
hodin v rámci systému permanentek do dalšího období. 

Přehled výše plateb 

 
Bez odpracovaných hodin S odpracovanými 6–100 hodinami 

 30. leden 30. červen Celkem 30. leden 30. červen Celkem 

Roční platba 700 Kč 0 Kč 700 Kč 400 Kč 0 Kč 400 Kč 

Pololetní platba 380 Kč 380 Kč 760 Kč 230 Kč 230 Kč 460 Kč 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 a byla schválena Členskou schůzí dne 22. června 2021. 

 

 

 

Ing. Jakub Hala, předseda Výkonné rady 
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