
 

 
 TJ KOTVA Braník z.s.  
  

Příloha č. IV. ke Směrnici č.1 
 

Přehled poplatků v TJ Kotva Braník z.s. 
 
Skříňky 
 

 
1) Hostující jsou veslaři a oddíl dračích lodí. 
 
Krakorce 
 

 
Ubytování na Valšovkách  
 

1)  zima: Vánoce od 23.12. – Velikonoce včetně  Velikonočního pondělí 
2) u pobytů členů delších než 10 dní v kuse je poskytnuta sleva ve formě každé 10-té noci zdarma 
3) v případě samostatné výměny prostěradlo/cícha/polštář 
4) Pronájem celé chalupy pro člena TJ předpokládá i účast nečlenů a proto je cena vyšší než počet postelí x člen. 
Vedoucí chalupy platí od 3 do 15 účastníků pobytu 50 % ceny za ubytování. Nad 15 ubytovaných za ubytování 
neplatí.  

Poplatky za využití sportovišť TJ, sauny a velkého sálu 
 

 
1)  pro členy TJ a hostující zdarma v pondělí 15:30 h – 20:00 h a ve čtvrtek pro členy TJ 18:30 h - 20:00 h, 
TOM 1 x za 14 dní ve středu 17:00 h – 19:30 h. 
Poplatek za roztopení sauny mimo uvedené časy 500 Kč  
Pokuta za neobsazení roztopené sauny (nikdo nedorazí) 500 Kč 
Poplatek pro hosta člena TJ za využití sportoviště   50 Kč 
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Člen TJ a hostující 1) Komerční pronájem 
Šatna, boxy, Valšovky cena Šatna, boxy Cena 
skřínka 150 Kč / rok Skříňka  1000 Kč / rok 

Člen TJ a hostující Komerční pronájem 
Umístění Cena za rok Umístění Cena za rok 
Klasický krakorec 250 Kč / loď 

Umístění 3000 Kč / loď 
Velkokapacitní v boxu 6 150 Kč / loď 

 Člen TJ a hostující 
Ostatní 

léto1) zima1) 
děti 0-3 roky včetně 0 Kč / noc 50 Kč/ noc 75 Kč / noc 
děti 4-10 let včetně 50 Kč / noc 85 Kč / noc 100 Kč / noc 
osoba 100 Kč / noc 2) 170 Kč / noc 200 Kč / noc 
osoba od 18-ti let Poplatek MÚ 20 Kč/ os / noc 
prádlo 70 Kč (30 Kč / 30 Kč / 10 Kč 3)) 70 Kč (30 Kč / 30 Kč / 10 Kč 3)) 
Pronájem celé chalupy 5 000 Kč / noc 4) 7 000 Kč / noc 

Sportoviště Člen TJ Hostující Ostatní 
Tělocvična zdarma  zdarma  200 Kč / hod 
Posilovna  zdarma  zdarma  100 Kč / hod 
Trenažérovna zdarma  zdarma  100 Kč / hod 
Hřiště  zdarma  zdarma  200 Kč / hod 
Sauna    zdarma 1)     zdarma 1) nelze 
Velký sál zdarma  zdarma  500 Kč / hod 
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Půjčovné sportovních potřeb a vybavení v majetku TJ 
 
(pro členy TJ a hostující je zdarma vždy 1 ks vybavení na člena) 
 

1) Instruktora je nutné dohodnout předem 
2) Nafta není součástí ceny půjčovného a vždy se vrací s plnou nádrží 
3) Pro členy zdarma pouze na akce TJ, jinak je cena jako pro příchozí. 
Pokud bude zjištěno, že sportovní vybavení bylo půjčeno někomu jinému, člen zaplatí pokutu 500 Kč a půjčovné 
jako „ostatní“ za celou dobu pronájmu. 
 
Kauce za dlouhodobé rezervace a pokuty za nevyzvednuté rezervace 
 
Při dlouhodobé rezervaci sportovišť (kurt, tělocvična, posilovna, sauna) je nutné v kanceláři TJ složit 
kauci ve výši 1000 Kč na kalendářní rok. V případě, že sportoviště nebude v rezervovaném čase bez 
omluvy minimálně 24 hodin předem využito (nepočítá se nepřízeň počasí), odečte se z dané kauce 
pokuta ve výši komerčního pronájmu daného sportoviště. Pokud bude kauce vyčerpána, je nutné 
složit kauci novou. Pokud se kauce nesloží, rezervace sportoviště bude zrušena a daný čas bude 
nabídnut ostatním členům TJ nebo komerčně pronajat. 
V případě nevyzvednutí rezervovaného vybavení z půjčovny TJ bez omluvy minimálně 48 hodin 
předem bude členovi, který rezervaci provedl, účtována pokuta ve výši komerčního půjčovného – viz 
tabulka. V případě neuhrazení této pokuty si nebude moci tento člen půjčovat vybavení z půjčovny TJ 
po dobu 1 roku od data nevyzvednutí rezervace 
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Věc 
Člen TJ 

a hostující 
okolí loděnice 

Člen TJ 
a hostující 

mimo loděnici 
1-2 dny 

Člen TJ 
a hostující 

mimo loděnici 
3 a více dnů 

Ostatní 
1-2 dny 

Ostatní 
cena za každý 

další den 

Kanoe plastová zdarma zdarma zdarma 200 Kč / den 150 Kč / den 
Seekayak zdarma zdarma 100 Kč / den 300 Kč / den 250 Kč / den 
Padellboard zdarma zdarma  70 Kč / den 250 Kč / den 200 Kč / den 
Kajak plastový zdarma zdarma zdarma 150 Kč / den 100 Kč / den 
Pumpa padellboard zdarma zdarma zdarma   40 Kč / den   30 Kč / den 
Pádlo K1, C1 zdarma zdarma zdarma   30 Kč / den   20 Kč / den 
Špricdeka neoprén zdarma zdarma zdarma   30 Kč / den   20 Kč / den 
Špricdeka polymar zdarma zdarma zdarma   20 Kč / den   15 Kč / den 
Vesta zdarma zdarma zdarma   30 Kč / den   20 Kč / den 
Vodotěsný sud zdarma zdarma zdarma   20 Kč / den   15 Kč / den 
Vlek stříbrný 3) zdarma zdarma zdarma 250 Kč / den 150 Kč / den 
Vlek oranžový 3) zdarma zdarma zdarma 250 Kč / den 150 Kč / den 
Vlek modrý 3) zdarma zdarma zdarma 200 Kč / den 100 Kč / den 
Instruktor 1) 100 Kč / hod - - 200 Kč / hod 150 Kč / hod 

Výčepní zařízení 

Člen TJ a hostující 
akce TJ zdarma 
soukromá akce člena 200 Kč / den 

Půjčovné oddílových aut 

Auto 
Člen TJ a hostující  

Ostatní oddílová 
akce soukromá akce 

Citröen 2) 500 Kč / den 
vč. DPH 

605 Kč / den vč. DPH 
+ 1 Kč / km 

při nájezdu > 450 km/den 

900 Kč / den vč. DPH 
+ 2 Kč / km 

při nájezdu > 350 km/den 
Peugeot 2) zdarma zdarma nelze 


