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Vedoucím sdružených subjektů
1. Pokyny pro poskytování záloh
•
•
•

Žádost o zálohu v Kč (s uvedením částky, účelu příp. struktury bankovek) je třeba
předložit nejpozději 3 pracovní dny před výběrem.
Žádost o zálohu v jiné měně je třeba nahlásit nejpozději 5 pracovních dnů před
výběrem.
Vyúčtování zálohy v Kč i jiné měně se musí odevzdat na sekretariát ČST ITF nejpozději
5 dnů po skončení akce, na kterou byla záloha poskytnuta.

Ze zálohy nelze hradit jiné výdaje než ty, na které byla určena, ve výjimečných případech lze
dodatečně požádat o schválení změny účelu zálohy či jeho doplnění.
1.1. Forma vyúčtování zálohy
Zpráva o využití zálohy resp. komentář k účetním dokladům musí obsahovat (netýká se
drobných nákupů zboží či jiných drobných výdajů):
•
•
•

název akce, datum,místo konání, počet osob (dílčí výplatnice s podpisy), počet dní, účel
na který byla záloha poskytnuta apod. (pokud byly k akci vydány písemné informace např.
propozice je nutné je k vyúčtování přiložit)
účetní doklady - účtenky (max. do 10 000,-Kč), faktury (nad 10 000,-Kč) a jiné doklady
musí být očíslovány a sepsány do vyúčtování
všechny doklady ve vyúčtování musí odpovídat zákonu 563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění.

2. Pokyny pro zasílání členských průkazů k vylepení známek, evidenčních karet pro
vystavení nových průkazů či k vystavení duplikátů
V případě požadavku na vystavení nových průkazek, duplikátů či vylepení známek formou
poštovní zásilky či zásilky předané třetí osobou, či jiným podobným způsobem doručenou
zásilkou je podmínkou zpracování sekretariátem:
•
•
•

jmenný seznam průkazek přiložených v zásilce s uvedením počtu požadovaných známek
jmenný seznam evidenčních karet nových členů
pokud zásilka obsahuje peníze v hotovosti je nutné přiložit výčetku tj. počet
požadovaných známek, nových průkazů či duplikátů, sumu přiložené částky a výčetku
přiložených bankovek

V případě zaslání poštou, či doručení zásilky třetí osobou neodpovídá Svaz za obsah
zásilky zejména pak za přiložené finanční prostředky.

Finanční částky zasílané na Svaz je možné také
•

•

poukázat na účet Svazu (685118/0300 ČSOB a.s.) s uvedením variabilního symbolu a
účelu platby viz příloha. Spolu s převodem finančních částek na Svaz vás žádáme o
zaslání
avíza
o
tomto
převodu
prostřednictvím
e-mailu
na
adresu
sekretariat@taekwondo.cz
zaslat poštovní poukázkou

2.1. Pokyny pro zasílání evidenčních karet
•
•

dodržujte směrnici Svazu ČST ITF č. 5, je třeba zejména dbát na to, aby evidenční karty
byly vyplněny čitelně nejlépe tiskacím písmem, evidenční karty s nečitelnými, nebo
neúplnými údaji nebudou zpracovány
v případě žádosti o duplikát je nutné evidenční kartu výrazně označit slovem „duplikát“

Ing. Tomáš Komrska
generální sekretář svazu

Příloha č.1 : Seznam variabilních symbolů sdružených subjektů svazu a účelů platby
Variabilní symboly pro jednotlivé oddíly:
Kerberos Praha
Il Dong Ostrava
TKD ITF Velešín
TKD ITF Frýdek – Místek
Tong Il Č. Budějovice
Dan Gun Praha
Hwa Rang Praha
Narama Plzeň
Toi Gae Praha
SK Pedagog Č. Budějovice
TKD ITF Opava
Koguryo Třebíč
TKD ITF C Brno
Won Hyo Třeboň
Ge baek Hosinsool
--Panter Kralovice
--TKD ITF Pardubice
Sonkal Praha
Kwang Myong Roztoky
Joomuk Frýdek – Místek
Silla Praha
TKD ITF Karviná
Raptor Olomouc
OS Ge Baek Mladá Boleslav
Rebeca Příbram
Oh Do Kwan Kožlany
Il Kyok Třebíč
Sabom Stará Lysá
Na Mu Praha
--Sam Il Čebín
TKD ITF Milovice
Chon – ji Říčany
Čong Song Ostrov
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Účel platby (specifický symbol) :
Známky
Zkoušky
Plakety
Ostatní

1
2
3
4

