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Ekonomická směrnice  

České unie shotokan karate z.s. 
 

Rozpočet 

Rozpočet je finančním vyjádřením plánované činnosti České unie shotokan karate z.s. (dále  

jen ČUSK). Rozpočet sestavuje a předkládá ekonom svazu a schvaluje Výkonný výbor ČUSK. 

Zdroji rozpočtu jsou: 

 Státní dotace 

 Členské příspěvky  

 Příjmy z vlastní činnosti 

 Licenční poplatky  

 Dary 

 

Hospodaření s rozpočtem 

Za hospodaření s finančními prostředky odpovídá VV ČUSK. 

 

Příjmy svazu jsou: 

 

Poplatky členů 

• Členská známka, Členskou známku ČUSK pro každý kalendářní rok je povinen si zakoupit 

každý jednotlivec vykazovaný ve statistice oddílů (sportovec, trenér, rozhodčí i funkcionář). 

Cena známky je 100 Kč/ks.  

• Poplatky na zkoušky technické vyspělosti 

Každý pořadatel hradí náklady na pořádání zkoušky. Pořadatel vybere poplatky před zkouškou.  

V případě neúspěšné zkoušky se poplatek nevrací a je možné absolvovat opravnou zkoušku v příštím 

termínu bez zaplacení poplatku. 

 9-1.kyu   450 Kč 

 1.dan - 9.dan  1 000 Kč 

 

Poplatky za licence 

Poplatky za všechny licence jsou stanoveny na období 5 let.  

 

Trenérská licence 

Kvalifikační třída Poplatek 

 500 Kč 

 1 500 Kč 

 5 000 Kč 
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2.3.2. Licence pro rozhodčí: Bez poplatku 

 

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  

ČUSK členem, náklady na dopravu, stravu a ubytování se proplácejí v plné výši. 

 

3.2 Náhrady rozhodčím 

Náhrady rozhodčím na jednotlivých závodech  

Kvalifikační třída 

 A  2 000 Kč 

 B  1 500 Kč 

 C  1 000 Kč 

 Hlavní rozhodčí 2 500 Kč 

 Ředitel soutěže 2 500 Kč 

 Sportovní a technický ředitel soutěže 2 500 Kč 

 Lékař/zdravotník 2 000,- Kč 

 

Tyto sazby platí pro celý soutěžní den.  

 

4.2 Startovné 

Startovné za účast na MČR či je stanoveno na 300 Kč za jeden start. 

 
Tato směrnice je schválena Výkonným výborem České unie shotokan karate z.s. s 

platností od 1.1.2022 


