Ekonomická směrnice
2022

Platnost od 1. 4. 2022

EKONOMICKA) SME, RNICE
(01/2022) Licence, poplatky a odm ěny
Článek I.
A.

B.

C.

Licence a poplatky zkušebních komisařů

Zkušební komisař (dále jen ZK) uhradí za licenci následující poplatek:
1.

Poplatek za licenci ZK III. třídy…………………………………………

1.500, - Kč

2.

Poplatek za licenci ZK II. třídy………………………………………….

1.500, - Kč

3.

Poplatek za licenci ZK I. třídy………………………………………..….

1.500, - Kč

4.

Poplatek za licenci ZK I. třídy [kolegium]…………………………

500, - Kč

Doba platnosti licence Zkušebního komisaře:
1.

Poplatek za licenci ZK III. třídy…………………………………………

2 roky

2.

Poplatek za licenci ZK II. třídy………………………………………….

4 roky

3.

Poplatek za licenci ZK I. třídy………………………………………..….

6 let

4.

Poplatek za licenci ZK I. třídy [kolegium]…………………………

6 let

Odměna Zkušebního komisaře a člena komise na zkouškách ČSKGr
1.

2.

Základní odměna za zkoušku STV KYU/DAN do 10 osob …
a) + doplatek odměny do 20 osob …………………………………

200,- Kč

b) + doplatek odměny do 30 osob …………………………………

400,- Kč

c) + doplatek odměny nad 30 osob ………………………………

700,- Kč

Jízdné v hodnotě BUS je minimální nárok pro ZK. Může být pořadatelem
navýšeno.

Článek II.
A.

1.000,- Kč

Licence a poplatky trenérů
2

Trenéři uhradí za novou licenci nebo doškolení dle následujících tříd
1.

Trenér - licence A …………………………………………………..…………

500,- Kč

2.

Trenér - licence B …………………………………………………..…………

300,- Kč
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B.

3.

Trenér - licence C …………………………………………………..…………

100,- Kč

4.

Registrace do databáze ČUBU udělených licencí I. a II. třídy1…

500,- Kč

Platnost registrace, nových licencí a obnovení licencí je dle následujících tříd
1.

Trenér - licence A …………………………………………………..…………

6 roků

2.

Trenér - licence B …………………………………………………..…………

4 roky

3.

Trenér - licence C …………………………………………………..…………

2 roky

Článek III.
A.

B.

C.

Licence a poplatky rozhodčích

Rozhodčí uhradí za licenci, která je vystavena na dobu 1 roku poplatek:
1.

Licence Rozhodčí ČSKGr…………………………………...…………….

500,- Kč

2.

Licence Soudce ČSKGr…………………………………………………….

300,- Kč

Odměny rozhodčích na soutěžích ČSKGr
1.

Hlavní rozhodčí…………………………………………………………….

3.000, - Kč

2.

Rozhodčí RA ……..………………………………………………………….

2.700, - Kč

3.

Rozhodčí RB……….………………………………………………………...

2.300, - Kč

4.

Soudce SA ……………………………………………………………………

2.000, - Kč

5.

Obsluha časomíry …………………….………………………………….

1.000,- Kč

6.

STK soutěže …………………………………………………………………

3.000, - Kč

7.

Lékař …………………………………………………………………………..

2.000, - Kč

8.

Sestra ………………………………………………………………………….

1.500, - Kč

Výplaty odměn za funkci rozhodčí probíhají na základě převodu odměny na účet
rozhodčího na základě stanoveného formuláře nejpozději v těchto termínech 15.3,
15.6, 15.9. a 15.12 příslušného roku. Výplaty odměn za akce konané za období od
16.-31.12. budou provedeny v následujícím termínu výplat tedy 15.3.
3

1

Licence udělené ČSKe, ČUBU a jíné odpovídající licence A
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D.

Rozhodčí na soutěži ČSKGr nemají nárok na vyplacení cestovních nákladů na
soutěž.

Článek IV.
A.

B.

Poplatky a odměny lektorů za semináře

Výše poplatek za semináře (školení trenérů, rozhodčích, zkušebních komisařů a jiné)
1.

Jednodenní školení ………………………...…………...……………………

500, - Kč

2.

Dvoudenní školení ………………………...…………………………………

1.000, - Kč

3.

Třídenní školení ….………………………...…………………………………

1.500, - Kč

Členové ČSKGr se mohou vybraných seminářů zúčastnit pasivní účastí za jednotný
poplatek 300, - Kč na akci. Tato částka může být násobena počtem dní konání akce.

C.

D.

Odměny lektorů za semináře (školení trenérů, rozhodčích, zkušebních komisařů a jiné)
1.

Jednodenní školení ………………………...…………………………………

1.000, - Kč

2.

Dvoudenní školení ………………………...…………………………………

2.000, - Kč

3.

Třídenní školení ….………………………...…………………………………

3.000, - Kč

Výplaty odměn za funkci lektor na semináři probíhají na základě převodu odměny
na účet rozhodčího na základě vystavené fakturace lektora prostřednictvím
mateřského klubu nebo OSVČ.

Článek V.
A.

Poplatky za zkoušku STV KYU a DAN

Poplatek za zkoušku na stupně technické vyspělosti (dále jen STV) pod ČSKGr 2
1.

Zkouška STV KYU………………………………………………………….

100, - Kč

2.

Zkouška STV DAN………………………………………………………….

500, - Kč

(poplatek je splatný nejpozději v den zkoušky v hotovosti oproti PPD nebo převodem na bankovní účet)

4
2

Uvedená cena je za poplatek zkoušky vykonané pod ČSKGr. Tato částka může být navýšena o poplatky za
registraci do vše stylové organizace nebo krajského svazu. Tyto poplatky si řídí pořadatel nebo statutární zástupce
klubu.
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B.

Registrační poplatek za evidenci v databázi ČSKGr
1.

2.

Registrační poplatek za STV KYU…………………………………

100,- Kč

a)

Poplatek je splatný na bankovní účet dle registračního protokolu
v databázi nejpozději však do 7 dní po konání zkoušky.

b)

Registrační poplatek je nevratný.

c)

V případě neúčasti kandidáta na zkoušce je poplatek nevratný a
nepřeveditelný na jiný termín.

Registrační poplatek za STV DAN se řídí dle tabulky č1.
2.01. zkouška STV 1. DAN

…………………. 1 000 Kč

2.02. zkouška STV 2. DAN

…………………. 1 500 Kč

2.03. zkouška STV 3. DAN

…………………. 2 000 Kč

2.04. zkouška STV 4. DAN

…………………. 2 500 Kč

2.05. zkouška STV 5. DAN

…………………. 3 000 Kč

2.06. zkouška STV 6. DAN

…………………. 3 500 Kč

2.07. zkouška STV 7. DAN

…………………. 4 000 Kč

2.08. zkouška STV 8. DAN

…………………. 4 500 Kč

2.09. zkouška STV 9. DAN

…………………. 5 000 Kč

2.10. zkouška STV 10. DAN …………………. 5 500 Kč

C.

Poplatek je splatný na bankovní účet dle registračního protokolu
v databázi ČSKGr nejpozději však do 7 dní po konání zkoušky.

b)

Registrační poplatek v případě neúspěšné zkoušky je nevratný.

c)

V případě neúčasti kandidáta na zkoušce může být tato zkouška
převedena na základě žádosti zkoušeného na jiný termín. Poplatek
je však nevratný.

Registrační poplatek za registraci udělených STV jinou organizací do databáze
ČSKGr
1.

Registrační poplatek za STV DAN…………………………………

500,- Kč

2.

Registrační poplatek za STV KYU…………………………………

100,- Kč

Článek VI.
A.

a)

Členské známky

Cena známky za členství za každého člena klubu/tj/SK/dojo v ČSKGr za daný
kalendářní rok činí 100,- Kč.
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B.

Platnost členské známky je od 1. 1. daného roku do 31. 1. následujícího roku.

Článek VII. Ostatní
A.

Veškeré platby mohou být prováděny:

1.

Hotovostně: do pokladny ČSKGr oproti PPD

2.

Bezhotovostní: převodem na Bankovní účet ČSKGr 19-5120790257/0100
s uvedením rodného čísla jako Specifický symbol a variabilní symbol:

3.

a)

Licence Zkušební komisař ………………

V. S. 100 + číslo licence

b)

Licence Trenér ………………………………

V. S. 300 + číslo licence

c)

Registrace STV DAN………………………

V. S. 400 + číslo licence

d)

Licence Rozhodčí……………………………

V. S. 500 + číslo licence

e)

Poplatek za zkoušky STV řídí se registračním systémem v databázi ČSKGr.

Bezhotovostní: prostřednictvím databáze www.cubu.info registrací na příslušnou
akci nebo licence, a to převodem na Bankovní účet 19-5120790257/0100 s
variabilní symbol na základě příslušné proformy faktury (pokynu k platbě) která
je zveřejněna a vygenerované systémem CUBU.

Ekonomická směrnice ČSKGr 2022 byla schválena Radou ČSKGr dne 22. 3. 2022 a ruší
všechny předchozí Ekonomické směrnice ČSKGr a dodatky. Dokument nabývá platnosti od 1. 4.
2022 a zveřejněním na webu ČSKGr

________________________________
President ČSKGr
Ing. Jiří Boček
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EKONOMICKÁ SMĚRNICE
(02/2022) Výplata cestovních náhrad
Článek I.
A.

Výplata cestovních náhrad, jízdné, stravné,
ubytování, kapesné

Výplata se provádí pouze na základě souhlasu Rady ČSKGr nebo statutárního
zástupce. Souhlas musí být vydán před započetím cesty písemně. Provádí-li se
výplata dle jiné směrnice ČSKGr, kterou schválila Rady ČSKGr, je to považováno jako
za předchozí souhlas (rozumí se tím hromadná výplata jízdného při společných
akcích např. na soutěžích v souladu s platnou směrnicí as chválenými propozicemi).
Výplaty jízdného musí vždy potvrdit statutární zástupce nebo ekonomem svazu.

Článek II.

Úhrada jízdného

A.

Úhrada při použití vlastního automobilu je provedena dle výpočtu ujetých km a
cena za 1 km je stanovena na částku 5,10 Kč (výpočet km může být upraven dle
kilometrovníku automapy s přihlédnutím na skutečné místo výjezdu a dojezdu).

B.

Úhrada za ostatní dopravní prostředky je vyplácena dle předložení skutečných
nákladů za jízdné. Při použití automobilu bez nároku na úhradu km je výplata
provedena dle běžné ceny autobusového spojení.

Článek III.

Výplata ubytování a stravného

A.

Ubytování je vypláceno dle skutečně předložených uhrazených nákladů (při
splnění článku I. odst. A.)

B.

Stravování se vyplácí dle doby trvání akce, ke které se přičítá dle vzdálenosti
bydliště od místa konání akce maximálně 3 hodiny (pro výpočet se na každých 100
km počítá 1 hod.)
1. Při trvání akce od 5 do 12 hodin ………………………

částka 60,- Kč

2. Akce v délce trvání od 12 hodin do 18 hodin …….

částka 90,- Kč

3. Trvá-li akce déle jak 18 hodin ………………….………

částka 150,- Kč

(při splnění článku I. odst. A.)
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Článek IV.

Výplata diet a kapesného v zahraničí

A.

Diety a kapesné se vyplácejí dle obecně závazných předpisů nebo směrnic
schválených ČUS s tím, že částky uvedené v př. č. 1 jsou brány jako maximální a u
diet budou kráceny v případě zajištění částečného stravování. Kapesné se vyplácí
maximálně ve výši 50% horní hranice diet dle př.č. 1..

B.

Pro výplatu diet a kapesného platí ustanovení článku I. v plném znění. Výši diet a
kapesné určuje orgán, který výplatu schválil maximálně však do výše závazných
předpisů.

C.

Jízdné v zahraničí je vypláceno dle skutečných nákladů na PHM dle zákona
119/1992 Sb. o cestovních náhradách. Částku lze vždy snížit při povolování cesty.
Náhrada se vyplácí v české měně v případě, že před cestou na tuto akci nebyla
vydána valutová záloha. Při valutové záloze se proplácí ve valutách maximálně do
ceny předložených účetních dokladů o nákupu PHM a ostatních nákladů (dálnice).
Na území ČR a vzdálenosti 350 km v zahraničí je hrazena výhradně vždy v české
měně. Do cestovních náhrad nemůže být započtena jakákoliv oprava nebo údržba
automobilu.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

A.

U všech bodů výplat platí podmínky uvedené v Článku I., odstavci A.

B.

Všechny předchozí směrnice ČSKGr o výplatě cestovních náhrad uvedením v
platnost této směrnice pozbývají platnost.

Ekonomická směrnice ČSKGr 2022 byla schválena Radou ČSKGr dne 22. 3. 2022 a ruší
všechny předchozí Ekonomické směrnice ČSKGr a dodatky. Dokument nabývá platnosti od 1. 4.
2022 a zveřejněním na webu ČSKGr.

________________________________
President ČSKGr
Ing. Jiří Boček
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