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Směrnice č. 06

Přijetí nových organizačních subjektů za členy
Českého svazu Taekwon-Do ITF
schváleno dne 16. ledna 2005
(změny vyznačeny červeně)

1. V souladu se zněním stanov Českého svazu Taekwon-Do ITF (dále také svaz) může být přijata
jako organizační subjekt svazu (kolektiv) za podmínek dále uvedených právnická, nebo fyzická
osoba, zabývající se výukou, nebo organizací výuky Taekwon-Do ITF, jako jsou tělovýchovné
jednoty a jejich oddíly, kluby a školy Taekwon-Do ITF, oddíly Taekwon-Do ITF sdružené pod
SKP, DDM a pod. (dále také oddíl), které svoji činnost uskutečňují, nebo hodlají uskutečňovat
jako občanské sdružení na základě registrace u MV ČR dle zákona "O sdružování občanů" č.
83/90 Sb., nebo podnikají v oblasti tělovýchovy na základě živnostenského listu (fyzické
osoby).
2. V žádosti o přijetí do svazu musí být:
• přesný název a kontaktní adresa oddílu
• návrh stanov (u oddílů, které jsou zakládány členy svazu, nebo ve spolupráci se svazem),
nebo kopie zaregistrovaných stanov u již existujících subjektů, u fyzických osob kopie
živnostenského listu a organizační řád jejich oddílu.1)
• jména, adresy a telefonické spojení na statutární zástupce oddílu s uvedením jejich funkcí a
pravomocí, pokud toto nevyplývá ze stanov (předseda, místopředseda, jednatel, pokladník a
pod.)
• jméno učitele Taekwon-Do ITF, který bude v oddíle odpovědný za výuku, s kopií jeho
platného trenérského průkazu a průkazu držitele mistrovského tech. stupně ITF (viz
směrnice 4/99 o udělování trenérských tříd). V případě, že subjekt, žádající o přijetí do
svazu nemá k dispozici kvalifikovaného trenéra, nebo nemá smlouvu s některým z
kvalifikovaných trenérů svazu, může požádat svaz o spolupráci při jeho vytipování, resp.
doporučení vhodného trenéra. Zajištění kvalifikovaného trenéra však nelze na svazu
nárokovat.
3. Žádosti, splňující všechny výše uvedené náležitosti, budou předloženy Radě svazu k rozhodnutí
o přijetí. Rada svazu může na základě posouzení všech okolností přijetí pozvat kompetentní
zástupce subjektu žádajícího o vstup do svazu ke konzultaci, případně stanovit další postup,
nebo další, v této směrnici neuvedené podmínky, kterými přijetí nového subjektu do svazu
uvede do souladu s požadavky a zájmy svazu, resp. ITF.
4. Přijetí do svazu nabývá platnosti schválením Radou Svazu a účinnosti převzetím dokladu o
členství ve svazu, vydaného Českým svazem Taekwon-Do ITF.
4.1. Členský subjekt rozšiřující své působení (zahájení výuky taekwonda v nové tělocvičně) ve
městě kde již výuka taekwonda probíhá, musí mít k tomuto rozšíření souhlas všech

statutárních zástupců subjektů, kteří již v daném městě působí. Jestliže subjekt souhlas
neobdrží může zažádat Radu Svazu o její stanovisko. Subjekt se pak řídí vyjádřením Rady
Svazu. Bod 4.1. se vztahuje i na subjekty, kteří již v daném městě působí. O souhlasné
stanovisko není nutné žádat, kdy subjekt přesunuje své působení v témže městě z důvodu
ukončení výuky v dosavadní tělocvičně.
5. U subjektu, který již v minulosti byl členem Svazu a kterému bylo členství ukončeno
rozhodnutím svazu z důvodu neplnění povinností člena svazu, z důvodů pasivity, nebo jiných
důvodů, je podmínkou přijetí úhrada zvl. Registračního poplatku 4000,-Kč .
6. Subjekt žádající o přijetí do svazu, který má před vstupem do svazu již vlastní právní
subjektivitu (fyz. osoba s ŽL, nebo obč. sdružení dle zák. 83/90 Sb.) a vlastní registrované členy
1) , je povinen neprodleně po přijetí do svazu zajistit všem svým členům vystavení členských
průkazů svazu s platnými členskými známkami, (tj zaregistrovat své členy u svazu).

____________________________________________________________________
1.

Upozornění: Český svaz Taekwon-Do ITF je na základě smlouvy a registrace u ITF jediným oprávněným
uživatelem názvu i symboliky Taekwon-Do ITF, včetně provozování tohoto bojového umění, používání jeho
názvosloví, technik, učebních systémů, oblečení (dobok ITF) ap. v České republice. Vzhledem k tomuto, je v přímém
rozporu s touto skutečností založit, nebo registrovat u MV ČR, nebo Živnostenského úřadu jakýkoliv subjekt, který
má v názvu Taekwon-Do ITF, nebo se Taekwon-Do ITF přímo týká, stejně tak vyučovat nebo provozovat TaekwonDo ITF, vč. užívání oblečení ITF (doboku), nebo symboliky ITF, bez souhlasu resp registrace u národního
zastoupení tohoto bojového umění, kterým je pro ČR pouze a výhradně Český svaz Taekwon-Do ITF. Vzhledem k
tomuto je nutné jednat o vzniku, registraci u MVČR resp. přijetí nového oddílu do svazu vždy předem a předkládat
spolu se žádostí pouze nezaregistrovaný návrh stanov resp. předem konzultovat se svazem žádost o udělení
příslušného živnostenského listu a registraci provést zásadně až na základě souhlasu resp. regisrace Českým
svazem Taekwon-Do ITF.

