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EKONOMICKÁ  SME RNICE   
(01/2022)  L i c e n c e ,  p o p l a t k y  a  o d m ě n y  

Č l á n e k  I .  L i c e n c e  a  p o p l a t k y  zku šebn í ch  komi s a řů  

A. Zkušební komisař JSK ČSKe (dále jen ZK) uhradí za licenci, která je vystavena na 

dobu 2 let poplatek: 

1. Poplatek za licenci ZK III. třídy………………………………………… 1.000,- Kč 

B. Odměna Zkušebního komisaře a člena komise na zkouškách JSK ČSKe   

1. Odměna zkoušku STV KYU/DAN……………………………………… 500,- Kč/den 

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

Č l á n e k  I I .  L i c enc e  a  pop l a t ky  t r ené rů  J SK  ČSKe  

A. Poplatek nová licence trenéra s platností na 2 roky 

1. Trenér III. Třídy JSK ČSKe (licence C) ………………………………… 600,- Kč 

2. Trenér IV. Třídy JSK ČSKe ………………..………………………………… 300,- Kč 

B. Poplatek obnovení licence trenéra s platností na 2 roky 

1. Trenér III. Třídy JSK ČSKe (licence C) ………………………………… 300,- Kč 

2. Trenér IV. Třídy JSK ČSKe ………………..………………………………… 150,- Kč 

C. Poplatek školení 

1. Webinář trenérů ………………………………………………………………. 200,- Kč 

2. Školení trenérů / 1 den ….…………………………………………………. 500,- Kč 

Č l á n e k  I I I .  L i c enc e  a  pop l a t ky  ro zhodč í ch  J SK  ČSKe  

A. Poplatek za hlavní školení a licenci rozhodčí s platností na dobu 2 let  

1. Licence rozhodčí Krajský rozhodčí………………………………….. 300,- Kč 

2. Licence rozhodčí Krajský soudce…………………………………….. 300,- Kč 
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B. Poplatky za mimořádné školení rozhodčích (např. nová aplikace pravidel)   

1. Školení rozhodčí / 1den …………………………………………………… 500,- Kč 

2. Webinář rozhodčích ………………………………………………………... 200,- Kč 

Č l á n e k  I V .  Odměny  z a  č i nno s t  p ro  J SK  ČSKe  

A. Odměny na soutěžích JSK ČSKe na akci pro celý den. 

1. Hlavní rozhodčí soutěže………………………………………………….. 1500,- Kč 

2. Rozhodčí ČSKe, WKF, EKF (z jiných krajských svazů)………. 1500,- Kč 

3. Rozhodčí JSK ČSKe ..…………………………………………………..……. 1000,- Kč 

4. Soudce JSK ČSKe ……………………………………………………….……. 1000,- Kč 

5. STK ………….......………………………………………………………….……. 1500,- Kč 

6. Pokladník ….….………………………………………………………….……. 1000,- Kč 

7. Lékař …………...………………………………………………………….……. 1500,- Kč 

Cestovné pro rozhodčí na soutěžích JSK ČSKe se nevyplácí. 

B. Odměny za lektorskou a trenérskou činnost na akcích JSK ČSKe 

1. Lektorská činnost pro JSK ČSKe a TmRS hodinová sazba: 

a) Trenér 1. třídy ……………………….………………………… 300,- Kč/h. 

b) Trenér 2. třídy ……………………….………………………… 200,- Kč/h. 

c) Trenér 3. třídy (asistent)… …….………………………… 100,- Kč/h 

d) Rozhodčí mezinárodní licence ..……………………….. 300,- Kč/h. 

e) Rozhodčí národní licence ČSKe………………………… 200,- Kč/h. 

f) Rozhodčí 1.třídy JSK ČSKe………………………………… 150,- Kč/h. 

2. Ostatní odborná lektorská činnost pro JSK ČSKe podléhá schválení VV JSK 

ČSKe na základě dohody o provedení práce. 

C. Administrativní a jiná činnost pro JSK ČSKe: 

1. Vedení účetnictví …………………………………………………… 1000,- Kč/měsíc 

2. Ostatní odborná a technická činnost pro JSK ČSKe podléhá schválení VV JSK 

ČSKe na základě dohody o provedení práce. 
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Č l á n e k  V .  P o p l a t k y  na  s ou t ě ž í ch  J SK  ČSKe  

A. Poplatek na soutěžích a akcích JSK ČSKe 

1. Pohár Talentů (za osobu) ………………………………………………. 250,- Kč 

2. Krajský pohár (za osobu) ………………………………………………. 250,- Kč 

3. Mistrovství JMK (za osobu) …….……………………………………… 250,- Kč 

4. Startovné na soutěži mimo registraci přes systém ČUBU… 500,- Kč 

5. Soustředění TmRS ………………….………………. …………………….. 300,- Kč 

Č l á n e k  V I .  Pop l a t ky  z a  z koušku  STV  KYU  a  DÁN  

A. Poplatek za zkoušku na stupně technické vyspělosti (dále jen STV) pod JSK ČSKe 

1. Zkouška STV KYU…………………………………………………………. 200,- Kč 

2. Zkouška STV DAN……………………………………………. se řídí směrnicí ČSKe. 

- Přihlášení na zkoušku STV se řídí směrnicí TMK ČSKe 

- Poplatek za zkoušku je splatný nejpozději v den zkoušky v hotovosti oproti PPD nebo 

převodem na bankovní účet pořadatele zkoušek 

B. Registrační poplatek a poplatek pořadatele za STV KYU 

1. Registrační poplatek za STV KYU pro ČSKe……………………… 10,- Kč 

a) Poplatek je splatný na bankovní účet dle registračního protokolu 

v databázi ČUBU 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. 

2. Poplatek za STV KYU pro pořadatele/klub…………………………… 190,- Kč 

a) Poplatek pro pořadatele je splatný nejpozději v den zkoušky 

v hotovosti oproti PPD nebo převodem na bankovní účet 

pořadatele. 
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Č l á n e k  V I I .  Č l en ské  p ř í spěvky  

A. Cena členských příspěvků: 

1. Příspěvek všech členů registrovaných v klubech JSK ČSKe za kalendářní rok činí 300,- 
Kč (tři sta korun), který musí být řádně zaevidován v databázi ČUBU. 

2. Příspěvek klubů/oddílů/Dojo za kalendářní rok činí 100,- Kč (jedno sta korun) 

B. Platnost členského příspěvku:  

1. Platnost členského příspěvku členů je od 1. 1. daného roku do 28. 2. následujícího 
roku. (příspěvek je splatný přes databázi ČUBU od 1. 1. daného roku) 

2. Platnost členského příspěvku klubů/oddílů/Dojo je od 1. 1. daného roku do 31. 1. 
následujícího roku. (členský poplatek je splatný na účet svazu JSK ČSKe nejpozději do 
31. 1. daného roku) 

 

Č l á n e k  V I I I .  Os t a tn í  

A. Veškeré platby mohou být prováděny: 

1. Hotovostně: do pokladny JSK ČSKe oproti PPD 

2. Bezhotovostní: převodem na Bankovní účet JSK ČSKe 115-1066310217/0100 
s uvedením datum narození ve formátu ddmmrrr (např. 01121973 pro datum 
1.12.1973) jako Specifický symbol a variabilní symbol: 

a) Licence Zkušební komisař ……………… V. S. 100 + číslo licence 

b) Licence Trenér ……………………………… V. S. 300 + číslo licence 

c) Licence Rozhodčí…………………………… V. S. 500 + číslo licence 

d) Poplatek za zkoušky STV se řídí registračním systémem v databázi ČUBU. 
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Č l á n e k  I X .  Podpora  č l en ský ch  k lubů  

A. Klíč pro výpočet podpory klubů JSK ČSKe 

1. Klíč pro vyplacení podpory klubů/oddílů/Dojo za daný kalendářní rok se řídí dle 
následujícího koeficientu odebraných známek za celý kalendářní rok, a to v době od 
1.1. do 19.12. příslušného roku: 

a) 1-20  0,- Kč 

b) 21-40 50,- Kč 

c) 41-70 100,- Kč 

d) 71-100 150,- Kč 

e) 101 a více 200,- Kč 

2. Členské známky nakoupené v době od 20.12. do 31.12. příslušného roku se řídí 
koeficientem dle stavu odebraných známek ke dni 19.12. V případě překročení 
stanoveného koeficientu se uvedená částka nezvyšuje a není nijak zahrnuta do 
výplaty v následujícím roce. 

 

B. Způsob výplaty podpory klubů JSK ČSKe 

1. Podpora klubů/oddílů/Dojo se vyplácí ve stanovené výši dle koeficientu uvedeném 
v Článku IX. bodu A. 1. za každého řádně registrovaného člena v databázi ČUBU ke 
dni 19.12. příslušného roku.  

a) Podpora se vyplácí jednorázově na základě údajů zaslaných poskytovatelem 
databáze ČUBU a to nejpozději do 31.12. příslušného roku. 

b) Podpora se automaticky odesílá na účet, ze kterého byl hrazen členský příspěvek 
klubu/oddílu/Dojo za daný kalendářní rok dle Článku VII. bodu A.2.  

c) V případě změny čísla účtu je klub/oddíl/Dojo povinen tuto skutečnost 
neprodleně oznámit na Ekonomický úsek JSK ČSKe (ekonom@karate-jmk.cz 
nebo ekonom@karate-jsk.cz). 

 

2. Členské známky nakoupené v době od 20.12. do 31.12. se vyplácí na základě: 

a) zaslání žádosti na Ekonomický úsek JSK ČSKe (ekonom@karate-jmk.cz nebo 
ekonom@karate-jsk.cz) minimálně v PDF včetně podpisu nebo v originále 
zaslané na korespondenční adresu JSK ČSKe. 

b) V případě neobdržení žádosti o podporu klubu/oddílů/Dojo za výše uvedené 
období tato podpora propadá ve prospěch JSK ČSKe.  

mailto:ekonom@karate-jmk.cz
mailto:ekonom@karate-jsk.cz
mailto:ekonom@karate-jmk.cz
mailto:ekonom@karate-jsk.cz
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Č l á n e k  X .  Os t a tn í  p op l a t ky  a  l i c ence  

A. Všechny ostatní poplatky a licence se řídí platnou ekonomickou směrnicí ČSKe. 

 
 
 
 
 
 
Ekonomická směrnice 01/2022 schválena VV JSK ČSKe dne 17.03.2022 a nahrazuje 
předchozí směrnici. 
 

 

 

________________________________ 

Předseda JSK ČSKe 

Bronislav Puzrla 

 


