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1.1.Číslo účtu RSST Blansko 
 

 

2000149699 / 2010 (FIO banka). 

 
 

 

   1.2. Pravidla pro variabilní symboly RSST Blansko 

   

Variabilní symbol 

- poplatky, 
pokuty, dílčí 

platby: 

34xxxxxxyy 
34 stolní tenis 

xxxxxx Evidenční číslo oddílu * 

yy specifikace platby 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



1.3. Platební příkazy 

 
 

Platby provádějte výhradně bankovním převodem. Pro potřeby 
oddílového účetnictví je možné vystavit a zaslat mailem opis bankovního 

příkazu. U všech plateb uvádějte jako variabilní symbol kód 34XXXXXXYY, 
kde 34 značí druh spotu (stolní tenis), XXXXXX je identifikační číslo oddílu 

a YY je specifikace platby, 
 

 
Pro každý účel platby proveďte vždy jeden příkaz s jednou specifikací 

platby. Neposílejte částku hromadně, ale jednotlivými příkazy vždy pro 
jeden variabilní symbol se specifikací platby. Tzn. Může se stát, že budete 

chtít zaplatit evidenční poplatek a vklady do soutěží. Na každou platbu 
musíte zadat jeden příkaz s variabilním symbolem té platby. Stávalo se, 

že oddíl poslal částku a nenapsal do poznámky rozdělení částky za co byla 

zaplacena.Do poznámky (zpráva pro příjemce) uvádějte pouze název 
oddílu. 

 
 

Jestliže nebude platba takto specifikována variabilním 
symbolem, bude plátci vrácena se všemi možnými 

důsledky(zastavení činnosti, oddílu, nepotvrzení evidenčních 
seznamů, apod.) 

 
 

 

Do poznámky nebo do zprávy pro příjemce 
uveďte název oddílu a účel platby(např. 
přestup Novák.) 

 

 
 
V případě nejasností se spojte s Pavlem Gyurgyikem 
721 419 700 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
1.4. Tabulka oblastních identifikačních čísel oddílů a čísla účtů 

 
 

 

Spartak Adamov 701002 1130794018 / 3030 

TJ Sokol Vanovice 701003 264966298 / 0300 

TJ Voděrady 701004 1363889309 / 0800 

STK Zbraslavec 701005 902897005/2700 

TJ Sokol Svitávka 701006 1361091379 / 0800 

TJ Babylon Němčice 701007 112429450 / 0300 

TJ Sokol Petrovice 701008 216352072 / 0300 

TJ Vysočany 701009 1362120389 / 0800 

Sokol Rohozec 701012 0468614163 / 0800 

TJ Šošůvka 701014 1362032389 / 0800 

Pinec Veselice 701018 2800726722 / 2010 

TJ Sokol Žďárná 701020 670100-2212919886 / 6210 

TJ Křetín 701021 2200149722 / 2010 

TJ Kuničky 701033 2325472008/ 0800 

TJ Sokol Bořitov 701034 007130617 / 0300 

Orel Boskovice 701036 19-4865010257 / 0100 

DDM Letovice 701037 17331631 / 0100 

Hasiči Velenov 701038 232427521 / 0300 

KST Blansko 701040 2300460729 / 2010 

Orel Vísky 701042 43-7127200247 / 0100 

Triangl Rájec 701043 2700243336 / 2010 

KST Kunštát 701045 194014899 / 0300 

SK Brumov 701046 258401418 / 0300 

KST Orel Olešnice 701048 0832083013 / 0800 

AC Okrouhlá 701049 86-1358330287 / 0100 

SAF Brťov 701050 670100-2206779987 / 6210 

TJ Sokol Velké Opatovice 701051 1361382379/0800 

Sharks Štěchov 701052   

Viktoria ST Suchý 701053   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
1.5. Specifikace platby(koncové dvojčíslí variabilního symbolu) 

 

 
   

01 registrační  poplatek ** 

02 evidenční poplatek  *** 

03 přestupní poplatek + střídavý start 

04 vystavení registračního průkazu po přestupu (region - ČAST, kraj - ČAST) 

05 starty v zahraničí 

06 avízo přestupu 

07 vklady - mistrovské soutěže **** 

08 vklady - nemistrovské soutěže  

09 převody soutěží 

10 školení (doškolení) trenérů 

11 školení (doškolení) rozhodčích 

12 správní poplatek - mládež 

13 správní poplatek - trenéři, rozhodčí 

14 správní poplatek-  soutěže 

15 správní poplatek (odložené utkání…) 

16 námitky, protesty, odvolání,arbitrážní poplatky 

17 tiskopisy (zápisy, přestupní a registrační lístky, …) 

18 knihy, pravidla, soutěžní řád 

19 sportovní materiál 

20 ostatní 

 
 
* EČO (evidenční čílo oddílu) viz. bod 1.4. ekonomických pravidel                                                                                                           

** výše poplatků viz.bod 1.6.1. ekonomických pravidel                                                                             
*** výše poplatku viz. bod 1.6.2. ekonomických pravidel                                                                               
**** výše vkladu viz. bod 1.6.4. ekonomických pravidel  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

1.6.Výše plateb  
 

 

1.6.1.Registrační poplatek -100,- Kč za jakéhokoliv nového 
člena) je třeba hradit okamžitě po podání návrhu na registraci. 
Registrace bude schválena panem Miroslavem Kyrzcem, nebo 
Zdeňkem Sedlákem až poté, co se příslušná částka bude 
připsána na účet RSST Blansko. 
 
Variabilní symbol (koncové dvojčíslí platby) – 01 
 
1.6.2. Evidenční poplatek -150,- Kč za hráče mládežnických 

kategorií, 300,- Kč za dospělé hráče, 30- Kč za jiného nového 
člena, je třeba hradit okamžitě po doplnění hráče (částky u něj) 
na evidenční seznam. Evidenční seznam  (i pouze doplněný) 
bude schválen panem Miroslavem Kyrzem až poté, co se 
příslušná částka objeví na účtu RSST Blansko. 
 
Variabilní symbol (koncové dvojčíslí platby) – 02 
 

    1.6.3.Přestupní poplatek se hradí pouze tehdy, je-li přestup 
schvalován jiným svazem (jiným okresním svazem nebo 
vyššími svazy) nebo RSST Blansko při přestupu do jiného 
okresu. V případě nutné úhrady přestupu - 200,- Kč za mládež, 
300,- Kč za dospělé, bude přestup potvrzen Zdeňkem 
Sedlákem až po připsání částky na účet RSST Blansko, 

 
Variabilní symbol (koncové dvojčíslí platby) – 03 
 
1.6.4. Vklady do soutěží - 200,- za každé družstvo přihlášené 
do soutěží řízené RSSTB. Přihláška bude schválena panem Jiřím 

Kadlecem poté, co příslušná částka bude připsána na účet RSST 
Blansko. 
 
Variabilní symbol (koncové dvojčíslí platby) – 07 
 

1.6.5. Správní poplatek za odložené utkání - 200,- za 
každé  odložené utkání, je třeba uhradit do 7-mi dnů od 

potvrzení odkladu STK emailem.                                   

Toto kontroluje pan Zdeněk Sedlák. 

 
 Variabilní symbol (koncové dvojčíslí platby) – 15 
 

 



1.6.6. Převody soutěží – 09 - 500,- za převod jedné 

soutěže. 

Toto kontroluje pan Ladislav Švancara  

 
Variabilní symbol (koncové dvojčíslí platby) – 09 

 

 

 

1.6.7. Správní poplatek soutěže dle čl. 14 rozpisu 

soutěží na sezonu 2022/2023 za:  
 
1.6.7.1. podvodné jednání (nesehrané utkání s odeslaným zápisem)-

1000,-         
Variabilní symbol (koncové tročíslí platby) -  141 
                                                                                   
1.6.7.2.kontumační výsledek (neoprávněný start hráče, nedostavení 
se k utkání, …) - 500,-Kč  
 
 Variabilní symbol (koncové tročíslí platby) -  142 
                                                                                                          
1.6.7.3. neúčast zástupce oddílu na aktivu RSSTB – 500,-  

 
  Variabilní symbol (koncové tročíslí platby) -  143 
                                                                                                      
1.6.7.4. chybně vyplněný zápis družstva – 200,- 
  
Variabilní symbol (koncové tročíslí platby) -  144 
                                                                                                     
                                                                                                    
1.6.7.5. odstoupení nebo vyloučení ze soutěže - 2 000,-  
 

Variabilní symbol (koncové tročíslí platby) -  145   
 
1.6.7.6.  pozdní odeslání fota, pozdní zapsání výsledku z utkání - 
100,- 
 
Variabilní symbol (koncové tročíslí platby) -  146 
 
1.6.7.7. nesplnění podmínky rozhodčího dle čl. B3.2 rozpisu 
soutěží na -2000,- 

 
Variabilní symbol (koncové tročíslí platby) -  147 
 

Toto kontrolují vedoucí soutěží 



 
RP I : Michal Dudek  rp1@rsstblansko.cz  739 055 786 
RP II : Vladimír Švancara rp2@rsstblansko.cz 732 432 875 

RP III : Zdeněk Sedlák rp3@rsstblansko.cz        775 661 995 
RP IV : Miroslav Kyrcz rp4@rsstblansko.cz        733 766 890 
OSI a II : Michal Dudek os12@rsstblansko.cz 739 055 786 
 
 
 

Dnem zveřejnění správního poplatku ve Zpravodaji 
poběží oddílu sedmidenní lhůta na zaplacení 
správního poplatku. Pokud v této lhůtě nebude 
poplatek zaplacen, je oddílu pozastavena činnost od 

následujícího dne po skončení sedmidenní  lhůty, se 
všemi dalšími důsledky (např. kontumace 
následných utkání v důsledku pozastavení činnosti 
s návaznými finančními postihy za tyto kontumace a 
podobně). Činnost oddílu bude uvolněna dnem 
připsání správního poplatku na účet RSST Blansko 
dle ekonomických pravidel. Viz. www-rsstblansko.cz 
– dokumenty-ekonomika 
 

 
 
Variabilní symbol (koncové dvojčíslí platby) – 14 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                           

    Pavel Gyurgyik                 Zdeněk Křepela            ZdeněkSedlák 

předseda RSST Blansko              předseda KM                   předseda STK  
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