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Směrnice spolku PEV Zlín 
Členství ve spolku 

Přihlášení 
Přihlášení do spolku PEV Zlín je možné pro všechny zájemce po absolvování nejméně tří 
zájezdů, z toho alespoň jeden zájezd zahraniční nebo orientační běžci, kteří absolvují jednu 
sezonu Ligy přátel orientačního běhu. Výjimkou jsou uchazeči, kteří zorganizují jako vedoucí, 
jakýkoliv typ zájezdu pro spolek PEV Zlín a zájemci, kteří svými jazykovými nebo jinými 
potřebnými schopnostmi přispějí k činnosti spolku. Přihlášky jsou schvalovány na Valné 
hromadě PEV Zlín. 

Příspěvky 
Termín pro zaplacení členských příspěvků na další rok je do 31.12. předcházejícího roku, 
výjimečně v termínu řádné Valné hromady stávajícího roku. V případě neuhrazení příspěvku 
ani ve výjimečném termínu se členství pozastavuje na nezaplacený rok. Při placení 
následujícího roku je nutné doplatit i všechny předcházející dlužné částky. Po třech letech 
neplacení příspěvků je člen vyřazen ze spolku PEV Zlín. Opětovné přijetí do spolku PEV Zlín 
je možné po doplacení všech dlužných částek, nebo po splnění podmínek, přičemž se podmínky 
pro přijetí započítávají od vyřazení z spolku.  

Výše příspěvků za rok 
Muži a ženy 200 Kč 
Děti od 10 do 18 let, studenti, osoby na mateřské dovolené 100 Kč 
Děti do 10 let, senioři nad 80 let 0 Kč 
Registrovaní orientační běžci 250 Kč 

Přihlášení na zájezd 

Termín 
Termín pro přednostní přihlašování členů spolku  PEV Zlín končí 31.12. Po tomto termínu se 
zájemci řadí podle data přihlášení, až do obsazení zájezdu, i ze zájemců mimo spolek PEV Zlín. 
Další zájemci budou vedeni jako náhradníci. 

Podmínky 
Platná je pouze řádně vyplněná přihláška se zaplacenou cenou nebo zálohou. Výše zálohy je 
uvedena v propozicích akce, obvykle činí 50% z ceny zájezdu. 
Zbývající částku do plné ceny uhradí zájemce, jakmile obdrží sdělení, že je zařazen na zájezd, 
nejpozději do termínu uvedeného v propozicích nebo termínu, který mu sdělíme. 
V případě, že zároveň přihlašuje účastníka mladšího 15 let, vyplní za něj přihlášku. Tato 
přihláška musí být podepsána jedním z rodičů. Pokud dítě nejede s rodiči, musí být v přihlášce 
řádně vyplněn přihlášený účastník, kterého pověřují odpovědností za dítě. 
V ceně zájezdu, není-li uvedeno v propozicích, obvykle nejsou zahrnuty náklady na stravu, 
vstupné,  noclehy  a platby v zahraničí. 
Pojištění léčebných výloh v zahraničí si je povinen každý přihlášený účastník vyřídit sám (není-
li v propozicích uvedeno jinak). 
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Storno poplatky 
Odřekne-li účastník z jakýchkoliv důvodů účast na zájezdu, bude mu vrácena zaplacená částka 
snížená o stornovací poplatek ve výši: 100 Kč + dosud vynaložené náklady (letenky, trajekty, 
ubytování apod.). K tomuto základnímu poplatku se připočítá 60% z ceny zájezdu, zbývá-li do 
odjezdu méně než 15 dnů, 30% zbývá-li do odjezdu méně než 30 dnů a 10% zbývá-li do odjezdu 
méně než 45 dnů. V případě, že účastník za sebe zajistí náhradníka, vrací se uhrazená částka 
snížená o vynaložené náklady. Zaplacená částka snížená o vynaložené náklady se vrací  v  i 
v případě, že jsou přihlášeni náhradníci. Případnou reklamaci lze podat do 15 dnů od návratu 
ze zájezdu. Zástupce spolku potvrdí do 15 dnů příjem reklamace a sdělí další postup vyřízení. 

Účtování zájezdů 

Záloha 
Zálohu určuje vedoucí zájezdu, zpravidla ve výši 50% předpokládané ceny zájezdu. Zálohu je 
možné sloučit s doplatkem a vybírat celou cenu zájezdu najednou. 

Doplatek 
Doplatek, do výše předpokládané ceny zájezdu, se vybírá po zařazení na zájezd. Nejpozději 
však do termínu uvedeného v propozicích, neurčí-li vedoucí zájezdu jinak. 

Cena zájezdu 
Cenu zájezdu určují skutečné náklady na zájezd. Do nákladů se započítává: doprava, ubytování, 
strava, poštovné, mapy a průvodce, ostatní doložené výdaje a 1000 Kč zisk do pokladny PEV 
Zlín. Cena se zaokrouhluje na celé 100 Kč, a to nahoru. 

Odměna vedoucím 
Vedoucímu je hrazena celá cena zájezdu. U ubytování sjednávaném na místě je nutné si zajistit 
doklad o platbě. Pokud není možné výdaje na zajištění zájezdu doložit, je možná paušální 
náhrada ve výši maximálně 10% ze skutečné ceny zájezdu. Tyto výdaje nelze kombinovat 
s vyjímkou materiálů (mapy, průvodce apod.), které zůstávají v majetku spolku. Tato částka se 
poskytuje 1x na každý zájezd při počtu min. 30 osob. Při menším počtu bude tato částka 
vypočtena následovně: Celková cena zájezdu násobená počtem účastníků zájezdu vydělená 30. 

Spolkuvá sleva 
Spolková sleva činí 10% z ceny zájezdu. Tato sleva náleží členům PEV, kteří mají zaplacené 
členské příspěvky v řádném termínu. Sleva se zaokrouhlí na celé 50 Kč, a to nahoru. 

Sleva za včasnou platbu 
Sleva za včasnou platbu činí 10% z ceny zájezdu. Sleva se poskytuje všem účastníkům, kteří 
zaplatí cenu zájezdu nebo zálohu do konce ledna nebo 6 měsíců předem u pozdějších zájezdů. 
Sleva se zaokrouhlí na celé 50 Kč. 

Přeplatek 
Přeplatek se vrací všem účastníkům po zúčtování zájezdu a zaokrouhlení na celé 100 Kč, a to 
směrem dolů. 

Činnost spolku 
Paušální náhrada za výdaje spojené se zajištěním chodu spolku ve výši 500 Kč ročně náleží 
předsedovi, hospodáři a za vedení evidence členů, případně dalším členům, kteří se podílí na 
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chodu spolku a vzniknou jim nedoložitelné náklady. Tato částka bude poskytnuta formou 
příspěvku na zájezdy. 
 
Tyto směrnice nabývají účinnost dnem schválení na valné hromadě PEV Zlín dne 6. prosince 
2016. 
 
 
 
 Josef Bezruč 
 předseda spolku PEV Zlín 


