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Ekonomická směrnice ČNUT
Ekonomická směrnice – schváleno dne 17.6.2015

Část I.
Platby přijímané ČNUT ITF
1. Příjmy
1.1 řádné členské příspěvky
1.2 za provedení zkoušky na TS, základní náklady a odměna pro instruktora za provedení zkoušky
1.3 poplatky ze systému ITF ONLINE, ITF ONLINE CLUB
1.4 za trenérské plakety ITF
1.5 dotace
1.6 sponzorské dary
1.7 sankce vycházející z disciplinárních řízení
1.8 příjmy z pořádání soutěží a seminářů
2. Řádný členský příspěvek člena ČNUT je stanoven 500 Kč/rok osoba, platba je uskutečněna prostřednictvím
oddílu, částka odváděná oddílem do ČNUT je stanovena dle specifikace níže, zbývající částka zůstává oddílu
ve formě finančního příspěvku
2.1 Členský příspěvek subjektu škola/oddíl s 34 a více registrovaných osob 8500Kč/rok, příspěvek je hrazen
do 1.1 roku na účet ČNUT
2.2 Členský příspěvek subjektu škola/oddíl do 33 registrovaných osob 250 Kč/rok osoba, příspěvek je hrazen
do 1.1 roku na účet ČNUT
3. Platba za trenérskou licenci
3.1 Individuální platba za trenérskou licenci (plaketu) činí 40,- €, případně odpovídající částka v národní
měně dle aktuálního kurzu ČNB, platby, které jsou na účet ČNUT přijaty se zpožděním po 1.3 daného
roku budou na účet přijaty pouze s navýšením 5% (platí pro skupinu bod 2.2, při platbě příspěvků
skupiny dle bodu 2.1 je plaketa hrazena z rozpočtu ČNUT).
3.2 Jde li o trenéra bez příslušnosti k oddílu ČNUT hradí si trenérskou plaketu individuálně do 1.1 roku na
účet ČNUT, cena činí 50,- €, platby, které jsou na účet ČNUT přijaty se zpožděním po 1.3 daného roku
budou na účet přijaty pouze s navýšením 5%.
4. Platba za zkoušky na technické stupně Taekwon-Do ITF dle specifikace tab. 1-2
5. Platba za školení rozhodčích a trenérů 50,- Kč / účastníka školení
6. Platba za národní seminář je stanovena v příslušných propozicích semináře
7. Platba za startovné na soutěžích ČNUT (oblastní, územní a republikové) - je stanovena v příslušných
propozicích soutěže
8. Cena za zkoušky na technické stupně DAN / Kup hrazená uchazeči, včetně administrativního poplatku.

Tabulka 1
Na
stupeň
1. Dan
2. Dan
3. Dan
4. Dan
5. Dan
6. Dan
7. Dan
8. Dan

technický
ITF
70,00 €
105,00 €
140,00 €
210,00 €
280,00 €
350,00 €
116.50 €
-

ČNUT
750,00 Kč
750,00 Kč
750,00 Kč
750,00 Kč
750,00 Kč
750,00 Kč
750,00 Kč
750,00 Kč

Škola
140,00Kč
140,00Kč
140,00Kč
180,00Kč
180,00Kč
180,00Kč
180,00Kč
200,00Kč
200,00Kč

ČNUT
210,00Kč
210,00 Kč
210,00 Kč
270,00 Kč
270,00 Kč
270,00 Kč
270,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč

Tabulka 2
Na
stupeň
9. Kup
8. Kup
7. Kup
6. Kup
5. Kup
4. Kup
3. Kup
2. Kup
1. Kup

technický

8. Finanční prostředky shromáždí od uchazečů statutární zástupce oddílu-školy a předá daňový doklad
uchazečům, poté odešle 60% vybraných finančních prostředků na účet ČNUT, sekretář ČNUT po přijetí platby
zašle daňový doklad. Poplatek za zkoušky se platí před začátkem zkoušek.
9. V případě zkoušek na T.S. Dan je poplatek v € určen pro ITF a poplatek v CZK pro ČNUT dle tabulky 7-2
ekonomických směrnic.
10. Zisk ze zkoušek je oddíl povinen použít na účast svých trenérů na seminářích, ČNUT ze zisku podporuje
vzdělávání mezinárodních instruktorů.
11. V případě, že uchazeč své zkoušky nesloží, má povoleno jedno opakování zkoušky v rámci své platby
nejpozději do 2 měsíců od neúspěšného pokusu. Nesloží-li zkoušky ani podruhé částka propadá ČNUT v plné
výši tzn. bez rozdělení mezi oddíl a ČNUT.
12. Platba na zkoušky „Dan“ se provádí v korunách českých „Kč“ a to i platba vyčíslená v zahraniční měně (kurz
se stanovuje dle denního kurzu ČNB v den konání zkoušek).
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Část II.
Výdaje ČNUT ITF
1. Výdaje
1.1 členské příspěvky ITF a AETF
1.2 základní náklady a odměna pro instruktora za provedení zkoušky
1.3 poplatky systému ITF ONLINE, ITF ONLINE CLUB
1.4 nájemné za kancelář
1.5 platba za webovou prezentaci
1.6 platba za trenérské plakety ITF
1.7 výdaje na vzdělávání instruktorů
1.8 výdaje na propagaci
1.9 výdaje na organizování soutěží a seminářů
1.10 cestovní výdaje
1.11 hrazení nákladů státní reprezentace
hrazení nákladů na účast na kongresu ITF a AETF
2. Cestovní náhrady pro členy ČNUT
3. Všechny pracovní cesty tuzemské / zahraniční (jednání funkcionářů ČNUT – Národní reprezentace) musí být
učiněny v zájmu ČNUT, na základě pověření k cestě vydaného prezidentem ČNUT.
4. Platba za pohonné hmoty musí být vždy provedena platební kartou ČNUT
5. Platba za ubytování musí být vždy provedena platební kartou ČNUT nebo převodem z účtu ČNUT
6. Platba při reprezentaci za stravu realizačního týmu a soutěžících musí být vždy provedena platební kartou
ČNUT nebo převodem z účtu ČNUT, případně řádně vyúčtována na základě hotovostního daňového dokladu
7. Hotovostní platby jsou možné pouze v případě, kdy nelze realizovat platební kartou ČNUT
8. Doporučený sazebník příspěvků na republikových soutěžích ČNUT
8.1 Realizační tým má nárok na stravu na soutěži případně na náhradu stravy do výše 80Kč / den zdravotní
dozor (lékař) tuzemská akce 500,- Kč / den
8.2 unií pověřený fotograf 100,- Kč / den
8.3 Dopravce podílející se na soutěži - nákladní vozidlo / dodávka 1000,- Kč / den
8.4 Ostatní příspěvky stanoví organizátor soutěže
9. Sazebník mimořádných příspěvků funkcionářům ČNUT - rozhoduje Rada ČNUT
10. Příspěvek za zprostředkování sponzoringu či reklamy 5 % z obdržené částky finančního plnění
11. Příspěvek za provádění internetových a serverových služeb správce unijního serveru, webmaster 2000,- / rok
12. Finanční limity
12.1.1 Maximální limit hotovosti v pokladně ČNUT 50.000,- Kč (nebo ekvivalent v zahraniční měně)
Maximální výše platby sekretářem ČNUT bez souhlasu prezidenta je 5000,- Kč
12.1.2 Maximální výše platby v hotovosti - volení funkcionáři ČNUT, výkonní pracovníci ČNUT a členové
ČNUT pouze do výše a dle účelu předem schválené a udělené zálohy
13. Náklady nutné pro provoz ČNUT
13.1.1 Musí být vždy hrazeny převodem z účtu ČNUT, případně řádně vyúčtovány na základě daňového
dokladu
14. Informační povinnost
14.1.1 Sekretář ČNUT má povinnost zasílat e-mailem prezidentovi informaci o všech platbách
(hotovostní i bezhotovostní)
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14.1.2 Sekretář ČNUT má povinnost předložit finanční zprávu za minulý rok a rozpočet na aktuální rok
na nejbližším zasedání Rady po začátku kalendářního roku
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