Svaz Karate Karlovarskeho Kraje
Staroměstská 377, Chodov 35735

Ekonomická směrnice
2016
I. Licence a poplatky zkušebních komisařů
I-a. Zkušební komisař (dále jen ZK) uhradí za licenci III. třídy, která je vystavena na dobu 1 roku poplatek:
o Poplatek za licenci ZK III. třídy .................................... 300,-Kč (SkeKK)
I-b. Zkušební komisař (dále jen ZK) uhradí za licenci II. a I. třídy, která je vystavena na dobu 2 let poplatek:
o Poplatek za licenci ZK II. třídy ..................................... 3.000,-Kč (ČSKe)
o Poplatek za licenci ZK I. třídy ...................................... 6.000,-Kč (ČSKe)
o Poplatek za licenci Kolegium Danů ............................. 500,-Kč (ČSKe)
Licence se vystavuje vždy 1. měsíc v daném roce bez ohledu na to, ve kterém měsíci byla uhrazena.
o odměna ZK na zkouškách pořádaných SKeKK ............ 500,-Kč/den
Jízdné v hodnotě BUS - výše uvedené je minimální nárok ZK. Může být pořadatelem navýšeno.
II. Licence a poplatky trenérů
Trenéři uhradí za novou licenci, obnovení nebo doškolení dle následujících tříd:
o Trenér IV.třídy na dva roky………………………………………..SKeKK bez poplatku
o Trenér III. třídy na dva roky ........................................ SKeKK bez poplatku
o Trenér II. třídy na čtyři roky ....................................... 2.000,-Kč (ČSKe)
o Trenér I. třídy jednorázový poplatek na dobu 10 let . 1.000,-Kč (ČSKe)
o Obnovení licence, doškolení trenérů IV. a III. třídy ...... 300,- Kč (hrazeno pořadateli)
III. Licence a poplatky rozhodčích
Rozhodčí uhradí za licenci, která je vystavena na dobu 1 roku poplatek:
o Rozhodčí třídy RC (SKeKK): ........................................ 400,- Kč
o Rozhodčí třídy RB (SKeKK): ........................................ 500,- Kč
o Rozhodčí třídy RA (SKeKK): ........................................ 500,- Kč
Nově udělená licence rozhodčího je pro rok vydání osvobozena od poplatku.

IV. Poplatky STV
Pořádající složka uhradí za každého zkoušeného, přítomného na zkoušce STV bez ohledu na to, zda
zkoušený vykonal zkoušku úspěšně či nikoliv, poplatek SKeKK ve výši 50,- Kč převodem na bankovní účet
SKeKK.
V. Odměny rozhodčích
Odměny rozhodčích na soutěžích SKeKK:
o Hlavní rozhodčí (pouze Rozhodčí třídy RA) ................ 800,- Kč
o STK soutěže ................................................................ 800,- Kč
o Rozhodčí třídy RA ....................................................... 800,- Kč
o Rozhodčí třídy RB ....................................................... 700,- Kč
o Rozhodčí třídy RC ....................................................... 600,- Kč
o Lékař turnaje .............................................................. 500,- Kč
Rozhodčím a STK náleží cestovné v ceně obousměrné jízdenky ČD.
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VI. Známky a průkazy
o Cena členské známky ČSKe za kalendářní rok činí ..... 300,- Kč
o Cena průkazu karate (SKeKK) ..................................... 120,- Kč
VII. Odměny lektorů na akcích SKeKK
o Tréninková jednotka (60-120 min) ............................. 500,- Kč
o Tréninkový den (2 tréninkové jednotky) .................... 1.000,- Kč
jízdné v hodnotě BUS - výše uvedené je minimální nárok ZK. Může být pořadatelem navýšeno.
VIII. Členský klubový poplatek
Členský klubový poplatek činí 500,- Kč. Hradí každý klub 1x ročně vždy do konce února daného roku.
Pokud klub členský klubový poplatek SKeKK neuhradí, bude vyřazen z webové prezentace SKeKK a zároveň
bude ukončeno členství tohoto klubu v SKeKK nejbližší Valnou hromadou SKeKK.
IX. Dotace za odebrané členské známky ČSKe
Dotaci poskytuje SKeKK svým členským oddílům na základě známek zakoupených přes databázi ČUBU od
ČSKe. Poskytnutí dotace se řídí kvartálním vyúčtováním odebraných členských známek, které poskytuje
sekretariát ČSKe vždy do 30ti dnů od skončení daného kvartálního období.
Klíč rozdělování financí, které obdrží SKeKK od ČSKe za odebrané členské známky:
o Dotaci 200 Kč obdrží členský oddíl SKeKK za každou odebranou členskou známku ČSKe v hodnotě
300 Kč, kterou zakoupí prostřednictvím administrační databáze ČUBU.
X. Finanční transakce, číslo bankovního účtu
Veškeré platby mohou být prováděny:
o hotovostně: do pokladny SKeKK oproti PPD
o bezhotovostní: převodem na bankovní účet SKeKK
Číslo bankovního účtu SKeKK: Raiffeisen BANK 266054145/5500
O všech bezhotovostních finančních transakcích informujte emailem na: info@karate-karlovarsko.cz.
XI. Závěrečná ustanovení
Tato směrnice ekonomického úseku SKeKK nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016
Dnem účinnosti této směrnice se ruší platnost a účinnost ekonomické směrnice 01/2013 SKeKK ze dne
30. 6. 2013.

Miroslav Boguský
…………………………..
Předseda SKeKK
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