
 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2021 
 

Rada AIVZ dle znění stanov čl. VI, bod 6, písm. h) na své schůzi č. 1 ze dne 12.1.2021 schválila výši 
členských příspěvků na rok 2021 v těchto výších: 

 

 řádné členství přidružené členství 

Fyzická 
osoba 1900 Kč 1100 Kč 

Právnická 
osoba - 5000 Kč 

 

Zájemce se dle stanov spolku stává členem AIVZ až po přijetí výborem spolku dnem připsání členského 
příspěvku ve výši stanoveném na příslušný kalendářní rok na účet AIVZ (přijetí v 2. pololetí se alikvotně členský 
příspěvek snižuje o 50%).  

Členský příspěvek je splatný nejpozději do 30 dnů od přijetí výborem na účet č. 103 427 3255 / 6100 
vedený u Equa bank. 

Do zprávy pro příjemce vždy uveďte: ‚příjmení/název právnické osoby, čl. příspěvek 2021‘, jako variabilní 
symbol uveďte: rok narození/IČ 

 

Střelice, Praha, Třinec, 12.1.2021 
 
 
Ing. Radek Turin, v.r. 
předseda spolku 
 
  



 

Výhody členství: 

  ŘÁDNÝ PŘIDRUŽENÝ ČESTNÝ 

výuka analýza výukové činnosti 
(1-2 hod) 

FO: analýza výukové činnosti 
(1-2 hod) 

  

podpora a záštita AIVZ při 
vlastní výukové činnosti (1-2 
hod) 

PO: základní audit výuky a 
bezpečnosti 
(1-2 hod) 

  

kurzovné sleva 25% na kurzovném - při 
účasti v roli frekventanta 
kurzu pod záštitou AIVZ 

FO: sleva 20% na kurzovném - 
při účasti v roli frekventanta 
kurzu pod záštitou AIVZ 
 
PO: 20% sleva na kurzovném - 
při účasti v roli frekventanta 
kurzu pod záštitou AIVZ. 
 

Sleva 20% na služby 
vybraných instruktorů/lektorů 
AIVZ z celé ČR, v kurzech 
vodní záchrany a u 
závěrečných zkoušek pod 
záštitou AIVZ (záchranářské 
minimum, vodní dozor, 
Plavčík, Mistr plavčí, 
Záchranář na volné vodě, ...) 

sleva 50% na kurzovném - 
při účasti v roli frekventanta 
kurzu pod záštitou AIVZ 

certifikáty možnost vydávat certifikáty 
s logem AIVZ absolventům 
kurzů pod záštitou AIVZ  - 
záchranářské 
minimum/vodní dozor, 
plavčík apod. (dle dalších 
interních podmínek) 

PO: právo užívat označení 
Zlatá hvězda při splnění 
standardů AIVZ pro výukovou 
činnost a zajištění bezpečnosti 
u vody možnost vydávat 
certifikáty s logem AIVZ 
absolventům kurzů pod 
záštitou AIVZ  - záchranářské 
minimum/vodní dozor, 
plavčík apod. (dle dalších 
interních podmínek) 

možnost vydávat certifikáty 
s logem AIVZ absolventům 
kurzů pod záštitou AIVZ  - 
záchranářské 
minimum/vodní dozor, 
plavčík apod. (dle dalších 
interních podmínek) 

soudní znalec sleva 25% - využití služeb spolupracujícího soudního znalce 
v oboru bezpečnosti u vody  

BOZP sleva 25% - využití služeb spolupracující odborně způsobilé osoby v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci se zaměřením na bezpečnost u vody  

semináře sleva 25% - odborné 
poradenství, doškolovací 
kurzy, semináře 

sleva 20% - odborné 
poradenství, doškolovací 
kurzy, semináře 

 individuálně 

konferenční poplatek - sleva 
25% 

konferenční poplatek - sleva 
20% 

 individuálně 

partneři AIVZ zvýhodněné ceny u spolupracujících partnerských organizací 

 


