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Informace k platba m  

Banka: Fio banka, a.s. IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 
Vlastník účtu: ODDÍL SPORTOVNÍHO PLAVÁNÍ HODONÍN, IČ 22750819 
 
ÚČTY:   2800297278/2010 pro CZK v ČR 
  2800297278/8330 pro EUR v SR 
 
Jak platit příspěvky? 

1. Platba v Kč z účtu v ČR 

Rodič mající účet v Kč u banky v ČR zašle odpovídající částku příspěvků na číslo účtu: 

 

2800297278/2010 pod přiděleným variabilním symbolem svého dítěte. 

Platbu prosím proveďte tak, aby částka byla připsána do 15. 10. 2017 (netýká se začátečníků začínajících po přesunu do 

Hodonína) 

2. Platba v EUR z účtu v SR 

Pro rodiče dětí ze SR máme připravenu možnost platby EUR na účet Fio banky v SR. Tento příkaz tedy není veden jako 

zahraniční příkaz a nejsou z něho účtovány žádné poplatky. Tedy rodič mající účet v EUR u banky v SR zašle odpovídající částku 

příspěvků v EUR na číslo účtu: 

 

2800297278/8330 pod přiděleným variabilním symbolem svého dítěte.  

Platbu prosím proveďte tak, aby částka byla připsána do 15.10. 2017 (netýká se začátečníků začínajících po přesunu do Hodonína) 

 

V žádném případě neposílejte platby z účtů v SR na účet ****/2010. Toto by bylo bráno jako zahraniční platba a byla by 

bankami zpoplatněna. 

3. Výše příspěvku na období září až leden / resp. únor až červen (1 půlrok) 

V Českých korunách   / v EUR:  

i. Cena příspěvku za 1 hodinu týdně ……….     1000 Kč / 38 EUR 

ii. Cena příspěvku za 2 hodiny týdně ……….   1800 Kč / 69 EUR 

iii. Cena příspěvku za 3 hodiny týdně ……….   2400 Kč / 92 EUR 

iv. Cena příspěvku za 4 hodiny týdně ……….   2800 Kč / 108 EUR 

v. Cena příspěvku za 4.5 hodiny týdně ……….   3000 Kč / 115 EUR (až po přesunu) 

vi. Cena příspěvku za 4 hodiny týdně ……….   3600 Kč / 135 EUR (až po přesunu) 

 

4. Úpravy se změnou přechodu na bazén do Hodonína 

Z důvodu přechodu zpět na bazén do Hodonína bude placení příspěvků ovlivněno u dvou skupin dětí následovně: 

i. Děti (začátečníci), které začnou chodit až do Hodonína, budou platit poměrnou část příspěvku dle skutečného začátku. 

Tedy pokud se začne 1. 11., pak to budou 3/5 výše uvedené částky s úhradou do 30.11.2017. 

ii. Děti (závodní plavci), kterým po přesunu do Hodonína přibydou tréninkové hodiny na 6 hod týdně, doplatí poměrnou 

část rozdílu oproti již uhrazenému příspěvku za 4 hod týdně. Tedy dítě, které v Ratíškovicích bude chodit na 4 hod týdně 

a po přesunu do Hodonína bude chodit na 6 hodin týdně, bude hradit následovně: Nyní do 15.10.2017 částku 2800 Kč. 

Po přesunu do Hodonína (předpoklad 1.11.) doplatí poměrnou část: 3/5 * (3600-2800) = 480Kč s úhradou do 

30.11.2017. 

iii. Děti (závodní plavci), kterým po přesunu do Hodonína přibydou tréninkové hodiny na 4.5 hod týdně, již nic nedoplácí. 

Příspěvek se jim zvedne až od nového pololetí. 

5. Variabilní symbol 

Variabilní symbol dítěte naleznete v excelovém souboru s rozdělením dětí do drah na Listu: Seznam dětí a Variabilní 

Symbol 
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6. Shrnutí 

i. Platby z ČR jsou provedeny v Kč na účet v ČR. Platby ze SR jsou provedeny v EUR na účet v SR. Jiná kombinace není 

přípustná!!! 

ii. K identifikaci platby použijte Variabilní symbol = třímístné identifikační číslo přidělené Vašemu dítěti. Dále, prosíme 

ještě uvést do zprávy pro příjemce jméno dítěte (dvojité jištění). 

iii. Platbu prosím proveďte tak, aby částka byla připsána do 15. 10. 2017 (netýká se začátečníků začínajících po přesunu do 

Hodonína) 

7. Platba v hotovosti 

Platbu v hotovosti nepreferujeme, nicméně v opodstatněných případech bude možná na základě předchozí domluvy. 

 

 

Jiří Beneš, předseda oddílu 


