Směrnice ČSFu č. 2/2012

Ekonomická směrnice ČSFu
pro zkoušky na stupně technické vyspělosti
Článek 1
Základní ustanovení
Tato směrnice stanovuje poplatky, odměny a náhrady za vykonávání zkoušek na
stupně technické vyspělosti (dále jen STV).
Článek 2
Sportovně-technická komise
Sportovně-technické komise (dále jen STK) zajišťuje jednotnou interpretaci a aplikaci
metodiky zkoušek na stupně technické vyspělosti v kickboxu Českého svazu
fullcontactu (dále jen ČSFu) a deleguje zkušební komisaře (dále jen ZK) na zkoušky
STV. Činnost STK řeší samostatná směrnice č. 1/2012 Směrnice pro činnost STK
ČSFu.
Článek 3
Metodika zkoušek na STV
Postup a podrobnou metodiku průběhu vykonání zkoušek na STV vydává STK
v samostatném dokumentu nazvaném „Metodika zkoušek ČSFu na stupně technické
vyspělosti v kickboxu“ (dále jen MZ).
Článek 4
Výše poplatků za vykonání zkoušek na jednotlivé STV
Uchazeč o vykonání zkoušky na STV (dále jen uchazeč) hradí příslušný poplatek dle
následující tabulky:
STV

POPLATEK

7. KYU

500,00 Kč

6. KYU

600,00 Kč

5. KYU

800,00 Kč

4. KYU

1 000,00 Kč

3. KYU

1 800,00 Kč

2. KYU

2 000,00 Kč

1. KYU

3 000,00 Kč

1. DAN

5 000,00 Kč

Článek 5
Odvody z poplatků
Z každého poplatku za vykonání zkoušek na STV dle tabulky v čl. 4 této směrnice
připadá:
a) 50% pro pořadatele zkoušek na STV
b) 30% pro ZK
c) 20% pro ČSFu
Článek 6
Způsob vybírání poplatků, odměna ZK a způsob odvodů
a) Poplatky od uchazečů dle tabulky v čl. 4 této směrnice vybírá a organizuje
pořadatel zkoušek na STV (dále jen pořadatel).
b) Minimální odměna jednoho ZK za účast na zkouškách je 3.000,- Kč. Pokud
odvod pro ZK dle čl. 5 odst. b) této směrnice, nedosahuje výše této odměny,
rozdíl do výše odměny ZK doplácí pořadatel.
c) V případě, kdy dle MZ není na zkouškách vyžadována přítomnost ZK (nižší
STV), připadá odměna pro ZK dle čl. 5 odst. b) této směrnice pořadateli.
d) Odvod pro ČSFu dle čl. 5 odst. c) této směrnice se ustanovením článku 6 odst.
b) a c) této směrnice nijak nemění.
e) Pořadatel odvádí souhrnnou částkou odvody náležející ZK a ČSFu ve výši dle
čl. 5 odst. b), c) a čl. 6 odst. b), c) a d) této směrnice (dále jen povinné odvody),
a to jedním z následujících způsobů:
• bankovním převodem na účet ČSFu
• hotově v místě konání zkoušek delegovanému ZK
f) Pořadatel předá ZK na předepsaném formuláři soupisku uchazečů spolu
s celkovým rozpočtem a vyčíslením celkové výše povinných odvodů ještě před
zahájením samotných zkoušek na STV. V případě, kdy dle MZ není na
zkouškách vyžadována přítomnost ZK (nižší STV), je pořadatel povinen odeslat
tuto soupisku nejpozději 3 dny před zahájením zkoušek na elektronickou
adresu předsedy STK.
g) Povinné odvody musí být uhrazeny v plné výši ještě před zahájením samotných
zkoušek na STV. V případě úhrady bankovním převodem na účet ČSFu, musí
být celková částka povinných odvodů připsána na účet ČSFu nejpozději 3 dny
před zahájením zkoušek na STV.
Článek 7
Proplacení náhrad ZK
a) Pokud je místo konání zkoušek vzdálené více jak 20km od místa bydliště ZK,
má ZK právo na pořadateli požadovat proplacení cestovného ve výši 5,- Kč za
každý kilometr, který musí absolvovat z místa svého bydliště do místa konání
zkoušek a zpět.

b) Pokud je místo konání zkoušek vzdálené více jak 100km od místa bydliště ZK
a je vícedenní, má ZK právo na pořadateli požadovat proplacení ubytování a to
v plné výši které za ubytování ZK prokazatelně zaplatil, max. však do výše
1.500,- Kč / 1 noc.
c) Pokud je doba konání zkoušek delší než 6 hodin, má ZK právo požadovat na
pořadateli zajištění stravování a občerstvení v obvyklé míře, popřípadě jeho
proplacení.
d) ZK se může s pořadatelem dohodnout i na snížené výši náhrad, než na kterou
má ZK dle článku 7 odst. a) až c) této směrnice právo.
Článek 8
Odpovědnost pořadatele zkoušek na STV
a) Pořadatel s plnou právní zodpovědností odpovídá za celkový průběh
a organizaci jak samotných zkoušek, tak i za veškerou činnost související.
b) Pořadatel je povinen hradit veškeré škody, penále, pokuty či jiné majetkové
sankce, které budou jemu, ČSFu, STK nebo ZK vyměřeny k úhradě za
nedodržení povinností, pravidel, smluv, nařízení apod., zaviněné ze strany
pořadatele.
c) ČSFu, STK ani ZK nenesou žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku
neuspořádání zkoušek, zaviněnou nesplněním povinností dle článku 5, 6 a 7
této směrnice ze strany pořadatele.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
a) Výklad této směrnice provádí STK.
b) Za doručení písemností, dokumentů a návrhů pro STK je považováno doručení
na elektronickou adresu předsedy STK uvedenou na internetových stránkách
ČSFu (csfu.cz).
c) Tato směrnice byla schválena VV dne 25.4.2012, usnesením č. U/16 a nabývá
platnosti dne 1.5.2012.

............……………….
Jiří Mulač
Předseda ČSFu

Dodatek ke Směrnici ČSFu č. 2/2012
Ekonomická směrnice ČSFu pro zkoušky na stupně technické vyspělosti
ze dne 25.4.2012
Změna v článku 4 - Výše poplatků za vykonání zkoušek na jednotlivé STV
Tabulka poplatků se doplňuje o STV 2. a 3. DAN:
STV

POPLATEK

2. DAN

5 000,00 Kč

3. DAN

5 000,00 Kč

Tento dodatek byl schválen VV ČSFu dne 7.5.2013, usnesením č. U/67 a nabývá
platnosti dne 8.5.2013
............……………….
Jiří Mulač
Předseda ČSFu

