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Vnitřní řád Nozomi Dojo, z.s. 

Sekce III. -  Finanční řád 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Tento dokument je součástí Vnitřního řádu Nozomi Dojo, z.s. (dále jen spolek). 

 

2. Členské příspěvky 
2.1. Členské příspěvky jsou jednotlivými členy spolku placeny na kalendářní rok, tzn. od 1. ledna do 

31. prosince daného roku. 
2.2. Členské příspěvky na daný kalendářní rok jsou členové spolku povinni zaplatit v řádném termínu 

nejpozději do konce ledna daného roku.  
Výše jednotlivých členských příspěvků, diferencovaných dle věku, bojového umění a statutu 
členství je zveřejňována na webových stránkách spolku nejpozději do konce listopadu roku 
předchozího. 

Webové stránky: http://nozomi.cz. 

2.3. Nezaplatí-li člen své členské příspěvky v řádném termínu, tedy do 31. ledna daného roku, pak si 
spolek po tomto datu účtuje k běžnému členskému příspěvku příplatek ve výši 200 Kč. 

2.4. Členské příspěvky se skládají ze samotného příspěvku na provoz spolku (např. na pronájmy 
tělocvičen, obnova vybavení, cestovné, apod.) a z členského příspěvku nadřazené organizaci. 

2.5. Po zaplacení členského příspěvku spolku členem je část těchto prostředků použita na zaplacení 
členských příspěvků nadřazené organizaci, což je Česká federace kendó. Výše těchto 
odváděných prostředků je dána usnesením VH ČFK pro daný kalendářní rok. Odvedením těchto 
prostředků České federaci kendó se člen automaticky stává členem tohoto svazu (pokud se 
nevyjádří v jiném smyslu) a může pak při splnění dalších podmínek daných předpisy ČFK 
využívat všech výhod z tohoto členství plynoucí. 
 

3. Odměny 
3.1. Za plnění povinností vyplývajících ze členství v některé z funkcí spolku přináleží těmto členům 

spolku odměna. Výše odměn je závislá na typu funkce (viz následující tabulka): 
  

 
Popis funkce Výše odměny 

1 Předseda spolku 
Statutární zástupce 

100% běžných členských příspěvků osoby 

2 Tajemník spolku 100% běžných členských příspěvků osoby 

3 Hospodář spolku 100% běžných členských příspěvků osoby 

4 Člen výkonného výboru 50% běžných členských příspěvků osoby 

5 Jmenovaný trenér 50% běžných členských příspěvků osoby 

6 Bučó 50% běžných členských příspěvků osoby 

7 Dozorčí komise 20% běžných členských příspěvků osoby 

8 Garant akce Nozomi max. 100% účastnického poplatku garantované akce  

 
3.2. Výše vyjmenované odměny za plnění povinností vyplývajících z funkce jsou výhradně 

nepeněžního charakteru a jejich výše se v případě souběhu funkcí 1 až 7 vzájemně nekumuluje, 
ale využívá se pouze nejvyšší. 

3.3. Jiný typ odměn (např. finanční, materiální, apod.) bude vedení spolku řešit individuálně případ od 
případu. Návrhy a rozhodnutí budou zanesena v zápise ze schůze výkonného výboru spolku. 
 

http://nozomi.cz/
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4. Cestovní náhrady 
4.1. Spolek přispívá v rámci svých možností na cestovné svých členů, kteří mají zaplacené členské 

příspěvky, nebo osobám pověřených vedením spolku a to na akce sportovního, společenského 
a/nebo kulturního charakteru jen za dále specifikovaných podmínek. 

4.2. Proplacení cestovního účtu se týká jen akcí schválených a doporučených vedením spolku. 
V kalendáři akcí je taková akce označena příznakem P, P+ nebo D (viz web: 
http://www.nozomi.cz/kalendar/kalendar.html → volba: Statusy akcí). 

4.3. Účastníci akce musí být předem řádně přihlášeni v interních registračních formulářích a mít 
zaplacené poplatky souvisejí s akcí, a to dle pokynů garanta příslušné akce. 

4.4. Proplácení cestovného na akce individuálního charakteru či jinak mimořádné schvaluje VV 
spolku. 

4.5. Cestovné za užití veřejného dopravního prostředku: 
4.5.1. Pro cestu veřejným dopravním prostředkem je nutné použít nejlevnější možný způsob 

dopravy. V případě použití vyšší/nadstandardní třídy dopravy je cestovné proplaceno jen 
do max. výše standardní třídy (v případě vlaku jen II. třída, v případě letadla jen Tourist 
Class, apod.), rozdíl do plné výše cestovného jde k tíži člena. 

4.5.2. Proplacení cestovného na základě předložení dokladu o jízdě (např. jízdenka, letenka, 
apod.) mají nárok pouze členové spolku do 18 let a osoby pověřené. Výjimky schvaluje 
VV spolku. 

4.5.3. Proplácí se cestovné pouze po/nad územím České republiky. Při cestě do zahraničí se 
část cesty od hranice České republiky do cílového místa cesty neproplácí (výjimky 
schvaluje VV). 

4.5.4. Proplacení cestovního účtu v případě užití osobního vozidla se řídí pravidly popsanými 
v bodě 4.2 tohoto dokumentu. 

4.6. Cestovné za užití osobního vozidla: 
4.6.1. Tabulkový formulář „Cestovní účet“ tvoří samostatnou přílohu tohoto řádu, 

VR_Příloha_III.2_CU_ND_yyyymmdd-č_aaaa_iiii v platné verzi a v elektronické formě, ve 
formátu XLS, je přístupný na webu Nozomi.cz → stránka Private → (vyžadováno zadání 
přístupového Jména a Hesla) → sekce Dokumenty. 
http://www.nozomi.cz/private/content_private.html 

4.6.2. Formulář vyplňuje řidič/majitel vozidla sám a odevzdá jej hospodáři spolku max. do 1 
měsíce po akci. 

4.6.3. Řidič/majitel vozidla si cestovné od spolucestujících starších 18 let vybírá sám. 
4.6.4. Pokud jsou spolucestujícími členové spolku mladší 18 let (tzn. že v termínu vykonání 

cesty jim je méně než 18 let), pak ve formuláři v buňce „K úhradě“ je nutné ručně přepsat 
automaticky doplňovanou částku hodnotou 0 Kč (tedy NULOU). Za tyto neplnoleté členy 
jejich cestovné jen po území České republiky proplatí řidiči spolek. 

4.6.5. Řidič/majitel vozidla vyplněný formulář nejprve zašle hospodáři spolku ke schválení a 
kontrole v otevřeném formátu XLS. Po schválení hospodářem je formulář vytištěn a 
podepsaný předán hospodáři do max. 1 měsíce po akci. Výjimky z termínu odevzdání 
jsou možné jen po předchozí domluvě s hospodářem. 

4.6.6. Postup vyplňování cestovního účtu tvoří samostatnou přílohou tohoto řádu, 
VR_Příloha_III.1_CU_ND_popis v platné verzi. 

Vysvětlení pojmů uvedených v předchozím textu: 

Vedení spolku ... výkonný výbor Nozomi Dojo, z.s. 

Pověřená osoba ... taková osoba, která není přímo členem spolku a akce se přímo neúčastní, ale zajišťuje pro spolek 
doprovod jednoho nebo skupiny nezletilých členů spolku, když toto není možné zajistit vlastními silami ať částečně 
nebo v plném rozsahu. 

Jmenovaný trenér … taková osoba, která je členem spolku, absolvovala školení trenérů alespoň III. třídy daného BU a je 
vedením spolku pověřena k vedení tréninků spolku 

Bučó … člen spolku odpovědný za sportovně-organizační chod svěřeného bojového umění (viz Vnitřní řád Nozomi 
Dojo, z.s., Sekce IV – Systém bučó.) 

Statut členství … pro účely rozlišení výše platby členského příspěvku spolku rozlišujeme Řádného člena, Čestného 
člena, Příznivce, Externistu a Stážistu (podrobněji viz Vnitřní řád Nozomi Dojo, z.s., Sekce V. - Členství) 

 

 

http://www.nozomi.cz/kalendar/kalendar.html
http://www.nozomi.cz/private/content_private.html
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5. Obecná ustanovení 
5.1. Změny v tomto řádu jsou možné po projednání a schválení výkonným výborem a budou 

zveřejněny v nové verzi tohoto řádu. 
 

6. Účinnost řádu 
6.1. Tento jednací řád byl projednán a schválen výkonným výborem Nozomi Dojo, z.s.dne 6.6.2017 a 

v tento den nabývá účinnosti. 

 

7. Revize dokumentu 
 

Verze  Popis  Zpracovatel 

2017-06-06 První vydání Záhora 

   

   

 

Dne 6.6.2017 

 

Roman Záhora v.r. 

Předseda Nozomi Dojo, z.s. 


