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Směrnice pro členství v ČNUT-ITF
Směrnice pro přijetí nového organizačního subjektu,
novelizováno 14.12.2015
1. Členství
1.1 Řádné členství
V souladu se zněním stanov České národní unie Taekwon-Do ITF (dále jen ČNUT) může být přijat jako organizační
subjekt ČNUT za podmínek dále uvedených, právnická nebo fyzická osoba, zabývající se výukou, nebo organizací
výuky Taekwon-Do ITF, jako jsou tělovýchovné jednoty a jejich oddíly, kluby a školy Taekwon-Do ITF, oddíly
Taekwon-Do ITF sdružené pod organizací Sokol apod., které svoji činnost uskutečňují, nebo hodlají uskutečňovat
jako zapsaný spolek na základě registrace u Městského soudu dle § 238 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského
zákoníku, nebo podnikají v oblasti tělovýchovy na základě živnostenského listu.
1.1.1 Žádost o přijetí řádného člena
V písemné žádosti o přijetí organizačního subjektu do ČNUT musí být:
 přesný název
 kontaktní adresa organizačního subjektu,
 žádost o členství ČNUT,
 návrh stanov (u organizačních subjektů, které jsou zakládány členy ČNUT, nebo ve spolupráci s ČNUT)
nebo kopie zaregistrovaných stanov (u již existujících subjektů),
 organizační řád organizačního subjektu,
 jména, adresy a telefonické spojení na statutární zástupce oddílu s uvedením jejich funkcí a
pravomocí, pokud toto nevyplývá ze stanov (předseda, místopředseda, jednatel, pokladník apod.) ,
 jméno učitele Taekwon-Do ITF, který bude v oddíle odpovědný za výuku, s kopií jeho platného
trenérského průkazu a průkazu držitele mistrovského technického stupně ITF,
 v případě, že subjekt, žádající o přijetí do ČNUT nemá k dispozici kvalifikovaného trenéra, nebo nemá
smlouvu s některým z kvalifikovaných trenérů ČNUT, může požádat ČNUT o spolupráci při jeho
nalezení, resp. doporučení vhodného trenéra. Zajištění kvalifikovaného trenéra však nelze na ČNUT
nárokovat.
Součástí písemné žádosti o přijetí fyzické osoby do ČNUT musí být:
 kopie živnostenského listu,
 registraci na příslušném finančním úřadě,
 žádost o členství ČNUT,
 jméno učitele Taekwon-Do ITF, který bude v oddíle odpovědný za výuku, s kopií jeho platného
trenérského průkazu a průkazu držitele mistrovského technického stupně ITF,
 jméno, adresa místa podnikání a telefonické spojení na fyzickou osobu.

1.2 Přidružené členství
Přidružený člen je organizační subjekt, právnická nebo fyzická osoba zabývají se výukou nebo organizací výuky
Taekwon-Do ITF, jako jsou tělovýchovné jednoty a jejich oddíly, kluby a školy Taekwon-Do ITF, oddíly TaekwonDo ITF sdružené pod organizací Sokol apod., které svoji činnost uskutečňují, nebo hodlají uskutečňovat, jako
zapsaný spolek na základě registrace u Městského soudu dle § 238 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
nebo podnikají v oblasti tělovýchovy na základě živnostenského listu.
Přidružený člen není řádným členem ČNUT. Přidružený člen má všechna práva a povinnosti řádného člena kromě
práva hlasovat na členské schůzi spolku a zasahovat do jeho legislativy.
Za přidruženého člena je považován subjekt, právnická nebo fyzická osoba čekající na řádné členství.
Čekající subjekt, právnická nebo fyzická osoba může po dvou letech přidruženého členství požádat o status
řádného člena ČNUT.
1.2.1 Žádost o přijetí přidruženého člena
V písemné žádosti o přijetí přidruženého člena musí být:
 přesný název,
 kontaktní adresa člena,
 žádost o přidružené členství,
 jména, adresy a telefonické spojení na statutární zástupce oddílu.
Součástí písemné žádosti o přijetí fyzické osoby jako přidruženého člena musí být:
 kopie živnostenského listu fyzické osoby,
 registraci na příslušném finančním úřadě,
 žádost o přidružené členství,
 jméno, adresa místa podnikání a telefonické spojení na fyzickou osobu.
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Žádosti splňující všechny výše uvedené náležitosti, budou předloženy Radě ČNUT k rozhodnutí o přijetí. Rada
ČNUT může na základě posouzení všech okolností přijetí pozvat kompetentní zástupce subjektu žádajícího o
vstup do ČNUT ke konzultaci, případně stanovit další postup nebo další v této směrnici neuvedené podmínky,
kterými přijetí nového subjektu příp. přidruženého subjektu do ČNUT uvede do souladu s požadavky a zájmy
ČNUT, resp. ITF.

3 Nabytí platnosti a účinnosti
3.1 Přijetí subjektu do ČNUT nabývá platnosti schválením Radou ČNUT, uhrazením členského/členských poplatků dle
ekonomických směrnic ČNUT a účinnosti dnem převzetí dokladu o členství v ČNUT, vydaného ČNUT-ITF.
3.2 Přidružené členství nabývá platnosti schválením Radou ČNUT, uhrazením členského/členských poplatků dle
ekonomických směrnic ČNUT a účinnosti dnem převzetí dokladu o přidruženém členství v ČNUT, vydaného
ČNUT-ITF.
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Nový subjekt je povinen do třiceti dnů od přijetí požádat o certifikát Autorizované centrum pro výuku TaekwonDo. Do té doby musí mít splněny všechny podmínky pro jeho získání dle směrnice pro provozování tělocvičen.
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Rada Unie ČNUT není povinna přijmout člena, který poškozoval či poškozuje svým jednáním pověst ČNUT např.:
skrze negativní propagaci, články, dopisy, rozhovory či v minulosti způsoboval vážné problémy ČNUT, případně
chování žadatele odporuje zásadám Taekwon-Do.
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Subjekt rozšiřující své působení (zahájení výuky Taekwon-Do v nové tělocvičně) ve městě (městské části), kde již
výuka Taekwon-Do probíhá, musí mít k tomuto rozšíření souhlas všech statutárních zástupců subjektů, kteří již v
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daném městě působí. Jestliže subjekt souhlas neobdrží, může zažádat Radu ČNUT o její stanovisko. Subjekt se
pak řídí vyjádřením Rady ČNUT.
O souhlasné stanovisko není nutné žádat v případě, kdy subjekt přesunuje své působení v témže městě z důvodu
ukončení výuky v dosavadní tělocvičně.
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U subjektu, který již v minulosti byl členem ČNUT a kterému bylo členství ukončeno rozhodnutím ČNUT z důvodu
neplnění povinností člena ČNUT, z důvodů pasivity, nebo jiných důvodů, je podmínkou přijetí úhrada zvláštního
registračního poplatku 4000,-Kč.
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Registrace subjektů s právní subjektivitou

8.1 Subjekt žádající o přijetí do ČNUT, který má před vstupem do ČNUT již vlastní právní subjektivitu (fyz. osoba se
ŽL, nebo Zapsaný spolek dle zák. § 238 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku vlastní registrované členy),
je povinen neprodleně po přijetí do ČNUT požádat o řádnou registraci svých členů v ČNUT a přidělení ID ITF. (tzn.
zaregistrovat své členy u ČNUT a tím i u ITF).
8.2 Subjekt žádající o přidružené členství, který má vlastní právní subjektivitu (fyz. osoba se ŽL, nebo Zapsaný spolek
dle zák. § 238 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku vlastní registrované členy, je povinen neprodleně po
získání přidruženého členství požádat o řádnou registraci svých členů v ČNUT a přidělení ID ITF. (tzn.
zaregistrovat své členy u ČNUT a tím i u ITF).
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Povinností každého organizačního subjektu i přidruženého člena je uhradit roční členský příspěvek, a to do 1.
ledna příslušného roku. Nové subjekty, které jsou přijaty, přidruženy v průběhu kalendářního roku, hradí členský
příspěvek v plné výši. Členství nevzniká před zaplacením členského příspěvku. Nezaplacení členského příspěvku
po dodatečné lhůtě je považováno za hrubé porušení stanov.

10 Z ustanovení § 238 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, vyplývá povinnost ČNUT vyzvat subjekt k
zaplacení členského příspěvku v dodatečné lhůtě, přičemž totéž ustanovení stanoví, že členství zaniká až po
nesplnění povinnosti v dodatečné lhůtě. Zanikající subjekt/člen má povinnost uhrazení předchozích závazků a
rovněž závazků vzniklých během dodatečné lhůty.
Z uvedeného vyplývá, že členská práva člena nezanikají, nepozastavují se, ani se jinak nemění po celou dobu
dodatečné lhůty a člen je tak oprávněn tato svá práva vykonávat v plném rozsahu až do 15. ledna příslušného
roku, tedy je oprávněn, užívat práv vyplývající z členství, a to po celou dobu dodatečné lhůty.
11 Ukončení členství. Subjekt ČNUT – ITF ukončí své členství v ČNUT-ITF písemně. Důvody ukončení členství nemusí
uvádět.
ČNUT – ITF může ukončit členství subjektu z důvodu poškození dobrého jména ČNUT-ITF.
Členství zaniká neplacením členských příspěvků ČNUT-ITF.
Dále zaniká úmrtím člena nebo zánikem sdruženého subjektu.
Členství zaniká, pokud u člena došlo k hrubému porušení stanov.
Subjekt, který ukončuje členství v ČNUT – ITF má povinnost vyrovnat veškeré své závazky k ČNUT-ITF vzniklé do
data ukončení členství.
V případě vyloučení nebo ukončení členství ve spolku nevzniká členovi nárok na jakoukoli finanční či jinou
náhradu.
Zrušení členství je účinné ke dni, kdy rada tuto žádost vezme na vědomí, případně rozhodne o vyloučení, obvykle
k poslednímu dni měsíce, ve kterém je žádost podána.
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