
 1 

 

Pražský svaz karate 
 

Box 31, Hanusova 347/16,14000 Praha 4  

E-mail:  info@pske.cz 

Web:  www.pske.cz 

IČ:  67983413 

Číslo účtu PSKe:  KB  51-1420110227 / 

0100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMICKÁ SMĚRNICE  

PRAŽSKÉHO SVAZU KARATE 
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1.  Licence zkušebních komisařů 

  Zkušební komisař III.třídy uhradí za licenci, která je vystavována na dobu 2 let poplatek 

1.500 Kč. 

 

 

 

2.  Licence trenérů 

  Trenér III.třídy uhradí za licenci, která je vystavována na dobu 4 let poplatek 1000 Kč. 

 

 

 

3.  Licence rozhodčích 

  SB a SA na 2 roky 300 Kč. Rozhodčí je povinen nejméně jednou za dva roky absolvovat 

doškolení a zúčastnit se ¾ soutěží PSKe. 

 

 

 

4.  Poplatek STV 

   

Poplatek za zkoušku na stupně technické vyspělosti (dále jen STV):  

1. Zkouška na STV KYU 50,- Kč (hrazena na účet PSKe) 

2. Poplatek 10,- Kč se řídí podle ekonomické směrnice ČSKe.  

 

 

 

5.  Odměny rozhodčích 

  Odměny rozhodčích na soutěžích PSKe a pořádaných PSKe navrhuje ředitel soutěže  a 

to předsedovi PSKe, nebo hospodáři PSKe. Výši odměny schvaluje předseda PSKe, 

nebo hospodář PSKe.  

 

 

6.  Průkazy 

  Cena průkazů se řídí dle ekonomické směrnice ČSKe. PSKe průkazy neprodává.  

 

 

 

7.  Známky  

  Cena známky je 300 Kč. 

 

 

8.  Členský klubový poplatek 

  Členský klubový poplatek 500 Kč. Hradí každý klub 1x ročně vždy do 28. února daného 

roku. 

Pokud klub členský klubový poplatek PSKe neuhradí bude vyřazen s webové prezentace 

PSKe a zároveň bude ukončeno členství tohoto klubu v PSKe nejbližší Valnou 

hromadou PSKe. 
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9.  Čísla účtu, Variabilní a Specifické symboly 

   

Číslo účtu PSKe: Komerční banka  51-1420110227/0100 

   

  Variabilní symboly: číslo klubu / oddílu 

 

Variabilní symbol zkušebního komisaře / trenéra / rozhodčího nemusí být spojen s 

klubem, tudíž stačí uvést jako VS číslo licence a do textu platby zadat jméno a příjmení 

za koho je platba provedena. 

 

Specifický symbol:  

  222 - pro placení zkoušek STV na účet PSKe 

  333 - pro placení licence zkušebního komisaře 

  444 - pro placení trenérské licence  

  555 

666 

- členský klubový poplatek 

pro placení rozhodcovské licence 

  999 - placení různých účelů, (nutno upřesnit vždy na svazu) 

   

Fakturace a platby 

Všechny platby jsou prováděny výhradně bankovním převodem.  

Povinností každého klubu je informovat STK PSKe o čísle svého aktuálního 

bankovního účtu. Ten je považovaný za oficiální bankovní účet klubu.   

Variabilní symboly jednotlivých klubů jsou součástí přílohy č.2 ekonomické směrnice. 

 

Pro placení SS 222, SS 333, SS 444, SS 666 a SS 999 jsou daňové doklady, jednotlivým 

klubům, vystavovány zpětně jednou za tři měsíce a zasílány na základě jejich žádosti. 

Do daňových dokladů, jednotlivých klubů, jsou zahrnuty výhradně platby došlé 

z oficiálního bankovního účtu daného subjektu. Oficiálním bankovním účtem  se rozumí 

bankovní účet, každého sportovního klubu, který je za tímto účelem evidován STK 

PSKe ke konkrétnímu subjektu. Platby přijaté z jiných bankovních účtu, než je oficiální 

účet každého klubu, nebudou zahrnuty do jednotné fakturace klubům.    

 

Pro placení SS 555 je daňový doklad vystavován předem na základě žádosti 

jednotlivých klubů.  

 

10.   Příspěvek na cestovné 

  - Příspěvek na cestovné je určen osobám zastupující PSKe (členové Výkonného 

výboru a delegátům PSKe) a to na cestovní výdaje vlastním automobilem za 

účelem jednání, či zastupování PSKe mimo území Hl. m. Prahy.  

- Příspěvek na cestovné schvaluje předseda PSKe, nebo hospodář PSKe.  

- Jízdné při použití soukromého vozidla se hradí v jednotné výši a to 4,1,- Kč/ 1 km  

- Před proplacení příspěvku na cestovné předá kompetentní osoba informace o cestě: 

místo nástupu, místo jednání, účele jednání, začátek a konec cesty.  

 

11. Příspěvek na stravu 
- Příspěvek na stravu je určen osobám zastupující PSKe (členové Výkonného výboru a 

delegátům PSKe) a to jako příspěvek na stravu při zastupování PSKe mimo území Hl. m. 

Prahy po dobu delší než je 5 hodin.   



 5 

- Příspěvek na stravu schvaluje předseda PSKe, nebo hospodář PSKe na základě žádosti 

osoby vykonávající cestu.  

- Příspěvek na stravu se hradí takto:  

a) 5 – 12 hodin ve výši 82,- Kč 

b) 12 – 18 hodin ve výši 124,- Kč 

c) 18 a více hodin ve výši 195,- Kč 

- Před proplacení příspěvku na cestovné předá kompetentní osoba informace o cestě: místo 

nástupu, místo jednání, účele jednání, začátek a konec cesty. 

 

12.   Závěrečná ustanovení 

  - Tato směrnice ekonomického úseku PSKe nabývá účinnosti dne 8.3.2019 

  - Dnem účinnosti této směrnice se ruší platnost a účinnost ekonomické směrnice 2016 

PSKe ze dne 16.5.2016. 

 

Ekonomická směrnice schválena předsednictvem PSKe dne 7. 3. 2019 

  

 

Ing. Filip Miler  Karel Kesl 

hospodář PSKe  předseda PSKe 

 

 

 

Přílohy: 
1. Přehled jednotlivých plateb  

2. Seznam oddílů PSKe s přiřazenými čísly oddílů (variabilní symbol) 

 

 

 
 


