Směrnice č. 13
Ekonomická směrnice
Platná od 13. března 2020
Účinná od 13. března 2020

I.

Náhrady a odměny vyplácené Českým svazem Taekwon-Do ITF

1.

Cestovní náhrady při použití vozidla

1.1.

Všechny pracovní cesty musí být učiněny v zájmu Českého svazu Taekwon-Do ITF (dále jen „svaz“),
na základě pověření k cestě vydaného oprávněnou osobou. Pokud není předem stanoveno jinak,
je použita při vyúčtování pracovních cest pro jednotné stanovení vzdálenosti pomůcka www.mapy.cz
(vzdálenost mezi středy obcí).

1.2.

Pracovníci svazu
◦
◦
◦
◦
◦
◦

1.3.

velmistr Hwang Ho-jong
prezident svazu
zaměstnanec svazu
volený funkcionář svazu
výkonný pracovník svazu
člen svazu (pouze v případě předem dohodnuté cesty, která
byla schválena prezidentem nebo viceprezidentem svazu)

4,00 Kč / km
1,50 Kč / km
0,50 Kč / km

Členové svazu
◦ člen svazu

2.

4,00 Kč / km

Sportovní reprezentace svazu (na akcích reprezentace)
◦ trenér
◦ reprezentant, první osoba v autě
◦ reprezentant, každá další osoba

1.4.

8,00 Kč / km
4,00 Kč / km
dle obecně platných předpisů
4,00 Kč / km
4,00 Kč / km

0,50 Kč / km

Sazebník odměn na svazových soutěžích
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

ředitel soutěže (max. 1 na soutěž)
člen organizačního výboru
hlavní rozhodčí (max. 1 na soutěž)
člen výboru rozhodčích
středový rozhodčí / předseda poroty, licence „A“
středový rozhodčí / předseda poroty, licence „B“
středový rozhodčí / předseda poroty, licence „C“
rohový rozhodčí / člen poroty
zdravotní dozor / lékař, zahraniční akce
zdravotní dozor / lékař, tuzemská akce
pořadatel
fotograf pověřený svazem

2 600 Kč / den
1 600 Kč / den
2 600 Kč / den
1 600 Kč / den
1 500 Kč / den
1 300 Kč / den
1 200 Kč / den
1 000 Kč / den
2 000 Kč / den
1 600 Kč / den
700 Kč / den
1 600 Kč / den
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3.1.
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Sazebník odměn funkcionářů svazu
Prezident svazu
◦ prezident svazu

3.2.

5.1.

Vedení a organizace školení (včetně přípravy)

6.1.

Zkoušky na kup

2 600 Kč / den
1 000 Kč / den
1 000 Kč / den

Sazebník odměn za IT služby
◦ správce svazového serveru
◦ webmaster

8.

50 % z poplatku za zkoušky
25 % z poplatku za zkoušky

Zkoušky na dan
◦ hlavní organizátor (max. 1 na zkoušky)
◦ velící (max. 1 na zkoušky)
◦ člen zkušební komise svazu

7.

500 Kč / den

Sazebník odměn za zkoušky na technické stupně

◦ zkušební komisař, člen svazu
◦ zkušební komisař, nečlen svazu
6.2.

2 600 Kč / den
1 600 Kč / den

Vedení technických seminářů
◦ vedoucí semináře

6.

300 Kč / pracovní den

Sazebník odměn za organizaci a vedení svazových školení

◦ školitel (max. 1 na školení)
◦ asistent školitele
5.2.

1 500 Kč / jednání komise
1 000 Kč / jednání komise

Refundace mzdy reprezentanta
◦ reprezentant

5.

4 000 Kč / měsíc
1 000 Kč / jednání Rady

Revizní a disciplinární komise svazu
◦ předseda komise
◦ člen komise

4.

8 000 Kč / měsíc

Rada svazu
◦ člen Rady svazu
◦ člen Rady svazu

3.3.

2/3

1 500 Kč / měsíc
2 000 Kč / měsíc

Sazebník ostatních odměn
◦ odměna za zprostředkování sponzoringu či reklamy

15 % z došlé částky fin. plnění
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Finanční limity

9.1.

Maximální limit hotovosti v pokladně svazu je 50 000 Kč (nebo ekvivalent v zahraniční měně).

9.2.

Maximální výše platby sekretářem svazu bez souhlasu prezidenta svazu je 10 000 Kč.

9.3.

Maximální výše platby v hotovosti pro volené funkcionáře svazu, výkonné pracovníky svazu a členy
svazu je pouze do výše a dle účelu předem schválené a udělené zálohy.

10.

Informační povinnost

10.1. Sekretář svazu má povinnost zasílat prezidentovi a viceprezidentům svazu informaci e-mailem
o všech platbách (hotovostních i bezhotovostních) převyšující částku 30 000 Kč, a to nejpozději
v den platby.
11.

Termín pro vyúčtování akcí

11.1. Ze všech svazových akcí s výjimkou akcí reprezentace musí být provedeno vyúčtování (všech dokladů k proplacení) maximálně do 14 dnů po skončení akce. Při nedodržení termínu nemusí již být
svazem doklady proplaceny.

II.

Řádné platby přijímané Českým svazem Taekwon-Do ITF

1.

Členské příspěvky a průkazy
◦ členské příspěvky a průkazy

2.

Zkoušky na technické stupně
◦ zkoušky na kup
◦ svazové zkoušky na dan

3.

dle směrnice č. 2
dle směrnice č. 3

Školení
◦ svazová školení rozhodčích
◦ svazová školení trenérů

4.

dle směrnice č. 5

350 Kč / školení
350 Kč / školení

Soutěže
◦ startovné na svazových soutěžích

dle příslušných propozic

