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1. Základní ustanovení  
1.1. Tato směrnice Českého svazu full-contactu a ostatních bojových umění, z.s. (dále jen „ČSFu“) 

stanovuje poplatky, odměny a náhrady za vykonávání zkoušek a udělování stupňů technické 
vyspělosti (dále jen „STV“) v kickboxu. 

1.2. Postup a metodiku pro udělování STK v kickboxu stanovuje samostatný dokument „Metodika 
zkoušek na stupně technické vyspělosti v kickboxu“ (dále jen „MZ“). 

1.3. Orgánem ČSFu se pro účely této směrnice rozumí sportovně-technická komise ČSFu (dále jen 
„STK ČSFu“) dle §13, odstavec 2.4. stanov ČSFu. 

1.4. Poslání, strukturu, rozhodování, činnost, působnost a povinnosti STK ČSFu stanovuje 
samostatná „Směrnice pro činnost sportovně-technické komise ČSFu“. 

1.5. STK ČSFu zajišťuje jednotnou interpretaci a aplikaci zkoušek STV v kickboxu, schvaluje 
pořadatele zkoušek STV a deleguje na zkoušky STV zkušební komisaře (dále jen „ZK“). 

1.6. ZK schvaluje udělení STV na základě hodnotících kritérií MZ. 
 

2. Trenérské třídy v kickboxu 
2.1. Základní rozdělení STV v kickboxu: 

2.1.1. Nižší žákovské STV – 7. až 5. KYU; 
2.1.2. Vyšší žákovské STV – 4. až 1. KYU; 
2.1.3. Mistrovské STV – 1. až 3. DAN; 
2.1.4. Čestné STV – 4. a 5. DAN; 
 

3. Výše poplatků a způsob vybírání poplatků 
3.1. Stanovená výše poplatků za vykonání zkoušky STV včetně udělení STV: 

3.1.1. Nižší žákovské STV                        2.000 Kč 
3.1.2. Vyšší žákovské STV                 4.000 Kč 
3.1.3. Mistrovské STV                    6.000 Kč 

3.2. Stanovená výše poplatků za uznání STV udělené jinou organizací            500 Kč 
3.3. Čestné STV a mimořádná udělení STV (dle MZ) jsou od poplatků osvobozeny. 
3.4. V případě, že součástí zkoušek STV jsou doplňkové služby, jako je např. ubytování, stravování 

apod., může být poplatek navýšen o náklady spojené s těmito službami, pouze však za 
předpokladu, že celková částka poplatku je předem uvedena v propozicích školení. 

3.5. Poplatky za zkoušky STV včetně udělení STV se hradí předem na bankovní účet ČSFu na 
základě vystavené výzvě k platbě. 

3.6. V případě, že se uchazeč bez včasné a řádné omluvy neúčastní zkoušek STV, nebo mu na 
základě hodnotících kritérií nebyl STV udělen, poplatek se nevrací. 
 

4. Náklady, náhrady a odměny 
4.1. Z uhrazených poplatků stanovených dle čl. 3.1. této směrnice připadá:  

4.1.1. 30 % na úhradu nákladů, náhrad a odměn ZK, 
4.1.2. 20 % na úhradu nákladů pořadatele zkoušek STV. 

4.2. Úhrada nákladů, náhrad a odměn se provádí výhradně bankovním převodem na základě 
vystavené faktury poskytovatelem služby. 
 

5. Závěrečná ustanovení 
5.1. Výklad této směrnice provádí výkonný výbor ČSFu. 
5.2. Tato směrnice ruší a nahrazuje předchozí směrnici ČSFu č. 2/2012 – Ekonomická směrnice ČSFu 

pro zkoušky na stupně technické vyspělosti ze dne 25. 4. 2012, včetně dodatku této směrnice ze 
dne 7. 5. 2013. 

5.3. Tato směrnice byla schválena výkonným výborem ČSFu usnesením č. U4 dne 24. 1. 2023, 
a nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. 

 .………………………………………. 
Jiří Mulač – předseda ČSFu 


