Směrnice č. 5
Členské průkazy a členské příspěvky
Platnost od 12.9.2018
Účinnost od 15.9.2018

1.

Každý sdružený subjekt Českého svazu Taekwon-Do ITF, z. s. (dále jen „sdružený subjekt“), má
povinnost zajistit všem svým členům vystavení členského průkazu Českého svazu Taekwon-Do ITF,
z. s. (dále jen „svaz“), neprodleně po vstupu nového člena do sdruženého subjektu nebo po ztrátě
průkazu, a dbát na to, aby všichni jeho členové platili řádně a včas členské příspěvky svazu.

2.

Bez platného členského průkazu svazu se člen sdruženého subjektu nemůže zúčastnit žádných
svazových akcí a nemůže využívat práv a výhod člena svazu. Platným průkazem se rozumí průkaz
s řádně vyplněnými iniciálami a uhrazenými členskými příspěvky svazu.

3.

Poplatek za vystavení členského průkazu svazu činí 50 Kč. Členský příspěvek svazu je hrazen jako
roční, s platností od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku. Příspěvek platí všichni členové svazu
bez rozdílu.

4.

Výše členských příspěvků svazu je:
○
○
○
○

nový člen svazu registrovaný v 1. pololetí
nový člen svazu registrovaný ve 2. pololetí
stávající člen svazu, při úhradě svazu do 15. února příslušného roku
stávající člen svazu, při úhradě svazu po 15. únoru příslušného roku

300 Kč
150 Kč
300 Kč
400 Kč

5.

V případě, že člen svazu neoznámí statutárnímu zástupci domovského sdruženého subjektu řádně
ukončení svého členství a nemá uhrazeny členské příspěvky za období do dvou let, je z hlediska
svazu považován za člena svazu, který je pouze v prodlení s platbou členských příspěvků a jeho
členství ve svazu je platné, avšak z hlediska práv člena svazu neúčinné. Tento člen svazu je
povinen, v případě, že chce opět začít účinně využívat práv člena svazu, uhradit neprodleně dlužné
členské příspěvky. Minimální doba pro další zkoušku na technický stupeň se počítá od data minulé
zkoušky.

6.

V případě, že člen svazu neoznámí statutárnímu zástupci domovského sdruženého subjektu řádně
ukončení svého členství a nemá uhrazeny členské příspěvky za období více jak dvou let, je toto
svazem považováno za ukončení členství ve svazu. V případě, že dotyčný chce po určité době opět
vstoupit do svazu prostřednictvím některého ze sdružených subjektů, bude postupováno jako při
registraci nového člena. Minimální doba pro další zkoušku na technický stupeň se počítá od data
nového vstupu do svazu.

7.

V případě, že při ukončení členství ve sdruženém subjektu člen svazu současně oznámil
statutárnímu zástupci domovského sdruženého subjektu řádně ukončení svého členství ve svazu,
může svoje členství ve svazu opětovně obnovit s tím, že obnoví-li členství ve svazu prostřednictvím
vstupu do některého ze sdružených subjektů v době kratší než dva roky bude jeho členství ve svazu
obnoveno po uhrazení členského příspěvku svazu za aktuální období, spolu s úhradou
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manipulačního poplatku 300 Kč. Minimální doba pro další zkoušku na technický stupeň se počítá od
data nového vstupu do svazu.
8.

Rozhodne-li se bývalý člen svazu obnovit členství ve svazu prostřednictvím vstupu do některého
ze sdruženého subjektu po době delší jak dva roky, bude postupováno jako při registraci nového
člena svazu. Minimální doba pro další zkoušku na technický stupeň se počítá od data nového vstupu
do svazu.

9.

Členské příspěvky lze hradit v hotovosti nebo platební kartou na sekretariátu svazu v úředních
hodinách, nebo po předchozí domluvě se sekretariátem svazu také na bankovní účet svazu.
Členský příspěvek může uhradit pouze člen svazu, který je zároveň řádným členem některého ze
sdružených subjektů. Potvrzení o provedení úhrady členského příspěvku je možno získat na
svazovém webu www.taekwondo.cz.

10. Průkaz novému členu svazu bude vystaven po předložení úplně a čitelně vyplněné evidenční karty
nebo elektronické přihlášky a uhrazení členských příspěvků svazu. U nově vystavených průkazů
bude ve svazové databázi vyznačeno udělení 10. kupu, které je shodné s datem registrace ve
svazu.
11. Členské příspěvky svazu lze uhradit, při dodržení výše uvedených podmínek, vždy nejpozději
2 týdny před případnou plánovanou akcí, tj. zkouškou, soutěží, seminářem, apod.
12. Duplikáty již vydaných průkazů budou vystaveny proti poplatku 100 Kč s tím, že již zaplacené
členské příspěvky poplatky nebude nutné doplatit, pokud tyto byly dle svazové databáze
prokazatelně zaplaceny. Duplikát bude vydán podle údajů ve svazové databázi.
13. V souvislosti s výše uvedenými pravidly budou na všech akcích pořádaných svazem pro členy svazu
(semináře, školení, soutěže, zkoušky, apod.) kontrolovány uhrazené členské příspěvky všech
účastníků.
14. Bude-li dle svazové databáze po uplynutí 1. pololetí daného roku stav uhrazených členských
příspěvků, tj. počet řádných členů svazu ve sdruženém subjektu, menší než 25, bude sdružený
subjekt písemně vyzván ke kontrole členských průkazů, resp. k uvedení skutečného počtu členů
sdruženého subjektu do souladu se stavem uhrazených členských příspěvků dle svazové databáze,
aby sdružený subjekt počet svých členů zvýšil.
15. Bude-li dle svazové databáze i po uplynutí dalšího pololetí (tedy 1. ledna následujícího roku) stav
uhrazených členských příspěvků, tj. počet řádných členů svazu ve sdruženém subjektu, stále menší
než 25, může tato skutečnost být podnětem k jednání Rady svazu o zvážení členství tohoto
sdruženého subjektu ve svazu, které může vyústit v ukončení členství sdruženého subjektu ve
svazu.

