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1.

Každý člen Českého svazu Taekwon-Do ITF, z. s. (dále jen „svaz“), musí být současně členem
sdruženého subjektu svazu (dále jen „sdružený subjekt“), kde se účastní tréninků, zkoušek na
technické stupně a za který startuje ve svazových soutěžích. Každý člen sdruženého subjektu musí
být dle stanov svazu současně i členem svazu.

2.

Člen svazu může hostovat v jiném sdruženém subjektu, popř. do něj přestoupit, nemůže však být
členem ve dvou či více sdružených subjektech zároveň.

Hostování
3.

V případě hostování zůstává člen svazu i nadále členem domovského sdruženého subjektu. Při
soutěži však startuje pouze za ten sdružený subjekt, ve kterém hostuje, nikoliv za domovský.
Zkoušky na technické stupně skládá pouze se souhlasem svého domovského sdruženého subjektu.

4.

Hostování nahlásí statutární zástupce domovského sdruženého subjektu písemně na sekretariát
svazu, kde uvede hostující sdružený subjekt a svého člena, který zde bude hostovat. Záznam
o hostování je proveden ve svazové databázi.

5.

Hostování musí být nahlášeno nejpozději 14 dnů před jeho zahájením a trvá po sjednanou dobu,
minimálně však 3 měsíce. Není-li doba uvedena, končí automaticky 31. prosince téhož roku.
Sjednanou dobu je možno předčasné ukončit, nejdříve však po 3 měsících od zahájení hostování.

6.

Při předčasném ukončení hostování je nutno informovat písemně sekretariát svazu nejpozději do
5 pracovních dnů od ukončení hostování. Při automatickém, nebo předem sjednaném ukončení není
třeba svaz informovat.

7.

O hostování se nejedná, pokud má člen svazu zájem v jiném sdruženém subjektu pouze trénovat,
nikoliv za něj startovat v soutěžích.

Přestup
8.

V případě přestupu přestává být člen svazu členem domovského sdruženého subjektu a stává se
členem jiného sdruženého subjektu se všemi právy a povinnostmi.

9.

Člen svazu oznámí písemně statutárnímu zástupci domovského sdruženého subjektu a na
sekretariát svazu svůj úmysl přestoupit do jiného sdruženého subjektu. Členství v domovském
sdruženém subjektu je ukončeno k datu, kdy člen svazu tuto skutečnost písemně oznámil.
Ukončením členství nejsou dotčeny závazky, které má případně člen svazu vůči domovskému
sdruženému subjektu.

10. Nejpozději 5 pracovních dnů po vstupu do jiného sdruženého subjektu zašle jeho statutární
zástupce písemnou informaci na sekretariát svazu. Svaz tento přestup zaregistruje ve svazové
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databázi nejdříve po uplynutí 30 dnů od ukončení členství, pokud se všechny strany nedohodnou na
kratší lhůtě.
11. Minimální doba mezi dvěma přestupy je šest měsíců. Přestup může být proveden k jakémukoliv
datu, bez poplatku však maximálně jedenkrát za kalendářní rok. Každý další přestup ve stejném
kalendářním roce bude svazem registrován za manipulační poplatek 1000 Kč. Doklad o úhradě
manipulačního poplatku musí být zaslán nebo předložen na sekretariát svazu spolu s oznámením
přestupu.
12. Pokud datum ukončení členství ve sdruženém subjektu a zahájení členství v jiném sdruženém
subjektu na sebe nenavazují, je doba mezi daty považována za přerušení účinnosti členství ve
svazu, a proto se dotyčný člen svazu nemůže aktivně účastnit žádných svazových akcí. Toto období
je posuzováno také jako doba, kdy dotyčný necvičí taekwondo ITF. Vzhledem k tomu, že stanovy
svazu nepřipouštějí přímé členství jednotlivce ve svazu, zaniká členství ve svazu po 24 měsících od
ukončení členství ve sdruženém subjektu, pokud do té doby člen svazu nevstoupí do jiného
sdruženého subjektu.
13. Přestupy neohlášené výše uvedeným způsobem svaz neuznává a jsou neplatné.

