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1. Hospodaření s finančními prostředky 
1.1. Rozpočet 

Rozpočet je finančním vyjádřením plánované činnosti České asociace tradičního karate (dále 
pouze ČATK). Rozpočet sestavuje a předkládá ekonom svazu a schvaluje Výkonný výbor 
ČATK (dále pouze VV ČATK). 

Zdroji rozpočtu jsou: 

a) Státní dotace 
b) Příspěvky od ČUBU 
c) Příjmy z vlastní činnosti 
d) Finanční poplatky (např. členské známky, licenční popl. atd.) 
d) Dary, podpory a dědictví 

 
1.2. Hospodaření s rozpočtem 

Za hospodaření s finančními prostředky odpovídá VV ČATK. 

 
2. Poplatky členů 

2.1. Členská známka 

Členskou známku ČATK pro každý kalendářní rok je povinen si zakoupit každý jednotlivec 
vykazovaný ve statistice oddílů (sportovec, trenér, rozhodčí i funkcionář). Cena známky je 200,- 
Kč/ks. Členská známka je vyjádřením členství v ČATK. Členská známka se eviduje elektronicky 
v systému ČUBU. 

  

 

 

 

 

 

2.2. Poplatky na zkoušky technické vyspělosti 
 
2.2.1. Poplatky na STV KYU,DAN zkoušené národním komisařem 



 

 

Každý pořadatel hradí náklady na pořádání zkoušky. Pořadatel vybere poplatky před zkouškou. 
V případě neúspěšné zkoušky se poplatek nevrací. 

8.kyu 7. kyu  - 4.kyu 3.kyu - 2.kyu 1.kyu 1.dan - 9.dan 

300,- 350,- 400,- 450,- 1 300,- 

Pozn: Uvedené ceny v Kč. 

Pořadatel zkoušek je povinen 50% z celkové vybrané částky převést na účet ČATK na základě 
vystavené faktury v systému ČUBU.  
 

2.2.2.Poplatky na STV DAN zkoušené mezinárodním komisařem 

 
Poplatek za zkoušku a registraci v mezinárodní organizaci  je nutno uhradit před započetím 
zkoušky. V případě neúspěšné zkoušky se poplatek za zkoušku nevrací. Výše poplatků 
zkoušek na DAN a výše registračních poplatků je dána směrnicí mezinárodní organizace.  

 

2.3. Poplatky za licence 

Poplatky za všechny licence jsou stanoveny na období 1 kalendářního roku. Na každé další 
započaté období je nutno odvést poplatek znovu. 

2.3.1. Trenérská licence 

Kvalifikační třída Poplatek 

I. 500,- Kč 

II. 500,-  Kč 

III. 500,- Kč 

zájemci o  novou trenérskou třídu 500,- Kč 

 

 

2.3.2. Licence pro rozhodčí 
 
Poplatek licence A,B,C……………500 Kč 
 



 

 

2.3.3.  Licence zkušebního komisaře 

Poplatek zkušebního komisaře …….1 000,- Kč 

 
2.3.4. Licence instruktora 
 
Poplatek instruktora …….1 000,- Kč 

 
3. Náhrady 
 
3.1. Náhrady členům VV ČATK 

Náklady členů VV ČATK zejména za organizační činnost pro ČATK, plnění úkolů jednotlivých 
oblastí za které člen VV odpovídá, jednání a reprezentace v mezinárodní organizaci jejíž je 
ČATK členem, náklady na dopravu, stravu a ubytování se proplácejí v plné výši.  

 
3.2. Náhrady instruktorům 
3.2.1. Náhrada za vedení akce národním instruktorem 

3. Dan 1 500,- Kč za půl den 3 000,- Kč za celý den 

4. Dan 2 000,- Kč za půl den 4 000,- Kč za celý den 

5. Dan, 6. Dan 2 500,- Kč za půl den 5 000,- Kč za celý den 

 
Pořadatel je povinen uhradit instruktorovi též cestovní výlohy, ubytování a stravné. 

 
3.2.2. Náhrada mezinárodním instruktorům 
 

Mezinárodním instruktorům, pozvaným ČATK, bude vyplacena odměna dle dohodnutého 
kontraktu. Mezinárodní instruktor, který je členem ČATK je povinen řídit se touto směrnicí a je 
vyplácen jako národní instruktor.  

 

 

 



 

 

 
3.3. Náhrady zkušebním komisařům 

Zkušební komisař skupiny C 1 500,- Kč 

Zkušební komisař skupiny B 2 000,- Kč 

Zkušební komisař skupiny A 3 000,- Kč 

 
Pořadatel zkoušek je povinen uhradit zkušebnímu komisaři též cestovní výlohy. Zkušební 
komisař skupiny C, B, A, který je členem ČATK je povinen se řídit touto směrnicí. 

 
3.4. Náhrady rozhodčím 
 
Náhrady rozhodčím na jednotlivých závodech ČATK vyplácí ČATK na základě výplatnice. 

Kvalifikační třída rozhodčích Výše náhrady 

A 2 500,- Kč 

B 2 000,- Kč 

C 1 500,- Kč 

Hlavní technický rozhodčí 2 500,- Kč 

Technický rozhodčí – ovládání klienta 
na soutěži  

1 000,- Kč 

Rozhodčí lékař 2 000,- Kč 

 
Tyto sazby platí pro celý soutěžní den. Rozhodčí, který na daném turnaji soutěží má nárok na 
50% dané náhrady. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Finanční zabezpečení soutěží ČATK 
 
4.1. Finanční podmínky pro pořádání soutěží 

ČATK hradí veškeré náklady spojené s pořádáním soutěže.  

4.2. Startovné 

Startovné za účast na jednotlivých kolech NP, MČR či dalších soutěžích organizovaných ČATK 
je stanoveno na 300 Kč bez omezení počtu disciplín, ve kterých bude závodník startovat. 
 
5. Reprezentace 

Reprezentantům, kteří se účastní mezinárodních závodů (ME, MS, přátelské mezinárodní 
závody) a také soustředění před těmito závody, hradí ČATK startovné a přispívá na cestovní 
výlohy a vybrané nebo schválené ubytování.  
 
6. Finančí podpora nových klubů 
Nově vzniklý klub, který byl vytvořen členem ČATK, může požádat o poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 10 000,- Kč. Po schválení a poskytnutí příspěvku VV ČATK, je klub povinen v 
průběhu 12-ti měsíců od poskytnutí příspěvku, zakoupit minimálně 20 ks známek ČATK. VV 
ČATK může poskytnutí finančního příspěvku zamítnout na základě řádného odůvodnění.  

 
7. Závěrečné ustanovení 
Tuto ekonomickou směrnici schválil VV ČATK na svém zasedání dne 14.12.2019. 

 

 
                                                                                                    
…………………….. 
     Radek Januš 
   předseda ČATK  

 

 

 


