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1.1 ČLENSTVÍ V ČFAI 

(viz Stanovy ČFAI) 

Klub se stává členem ČFAI, jestliže se zaváže dodržovat Stanovy a podřizovat se rozhodnutí vyšších orgánů ČFAI, podá 

písemnou žádost a minimálně 4 dospělí členové tohoto klubu jsou členy ČFAI tzn. mají zakoupenu platnou licenční známku 

ČFAI na dané období. 

Fyzická osoba se stává individuálním členem ČFAI zaplacením licenčního poplatku. 

1.2 Licenční známky 

Licenční známky je možné získat po zaplacení členského poplatku, který je stanoven vždy Valnou hromadou. Pro sezonu 

2014/2015 je cena stanovena: 400,-Kč dospělý, 50,- dítě do 15 let, průkaz je zpoplatněn 50,-Kč i pro nové členy.  

Objednání licenčních známek ČFAI  je možné dvěma způsoby: 

Zaplacením celkové sumy za určený počet licenčních známek, případně průkazů jednou z uvedených možností v Pokynech pro 

platbu, zasláním kompletně vyplněné žádosti, tj, Průvodní list + Evidenční list v elektronické podobě sekretáři ČFAI. 

Objednávající dostane přesný počet známek a průkazů dle uvedených údajů.  

Vedoucí klubu se může rozhodnou zakoupit licenční známky „do zásoby“. Zaplatí sumu, která bude odpovídat počtu 

požadovaných licenčních známek vynásobenému částkou za jeden kus licenční známky. Platbu provede jednou z uvedených 

možností v Pokynech pro platbu. V tomto zjednodušeném objednání zašle vyplněný Průvodní list - v elektronické podobě 

sekretáři ČFAI. Následně obdrží počet známek dle uvedených údajů.  

Pro získání průkazů v tomto „zjednodušeném“ postupu platí, že je možné je objednat stejným způsobem jako licenční známky. 

Upozornění - takto nakoupené licenční známky a průkazy není možné vrátit zpět !!! 

1.3 Termín pro zaplacení licence a zaslání evidenčního listu 

Vedoucí již evidovaného klubu ČFAI zašle základní seznam členské základny a požadavek na licenční známky sekretáři ČFAI 

nejpozději do 31. listopadu příslušného kalendářního roku.  

Pro členy vstupující do ČFAI v průběhu roku může klub o licenční známky požádat dodatečně. Bez zaplacené členské známky 

nelze skládat zkoušky, využívat slev na seminářích a školení trenérů. 

2 PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ STÁŽÍ VE SPOLUPRÁCI S ČFAI  

2.1 Druhy seminářů (stáží) 

- mezinárodní 

- národní 

- Judansha 

- Klubové 

 

Semináře národní a mezinárodní probíhají pod vedením p. F. Noela, 7. Dan (Shihan ČFAI),  J. Roche, 6. Dan (zkušební 

komisař ČFAI), P.Goutharda, 6. Dan, S. Stennunda, 6. Dan a Endo senseie, 8. Dan. 

2.2 Časová skladba seminářů (stáží) 

Pořádaný seminář musí být minimálně složen ze dvou cvičebních částí, kdy jedna část trvá 2 až 2,5 hodiny. Časové rozložení 

cvičebních částí je závislé na oboustranné dohodě mezi pořadatelem semináře a učitelem. 
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2.3 Technická náplň seminářů (stáží) 

Technická náplň semináře je závislá na vzájemné oboustranné dohodě mezi pořadatelem semináře a učitelem. Měla by ovšem 

respektovat technickou úroveň zúčastněných.  

2.4 Učitelé ČFAI 

Seminář je možné uspořádat s kterýmkoliv držitelem technického stupně minimálně 2. Dan, který je zároveň i členem ČFAI.  

2.5 Finanční odměny pro učitele ČFAI za vedení seminářů 

Doporučené finanční odměny pro učitele na semináři ČFAI jsou minimální a pořadatel semináře je povinen dohodnout předem 

nejenom podmínky finanční odměny pro učitele, ale i zajistit vhodné ubytování, stravování a způsob refundace cestovních 

nákladů.   

Technický stupeň 2 lekce 3 lekce 4 lekce 5 lekcí 

2. Dan 1500,- 2200,- 3000,- X 

3. Dan 2500,- 3300,- 4100,- 4900,- 

4. Dan 3000,- 3900,- 4800,- 5700,- 

5. Dan 3500,- 4400,- 5300,- 6200,- 

2.6 Poskytování finančních příspěvků ze strany ČFAI na pořádání seminářů 

Pořadateli národního či mezinárodních semináře bude poskytnut příspěvek na seminář ze strany ČFAI pouze s preferovanými 

učiteli organizace a to:  

F. Noelem, J. Rochem, P. Gouttardem, S. Stenuddem a S. Endó. 

 

Při pořádání uvedených seminářů s jiným učitelem, bude písemně odůvodněná žádost pořadatele posuzována radou ČFAI 

individuálně.  

Na klubové semináře se finanční příspěvky v současné době neposkytují. 

2.7 Slevy pro držitele trenérských licencí na národních seminářích 

Držitelům platné trenérské licence ČFAI bude na mezinárodních a národních seminářích pořádaných ČFAI poskytnuta sleva při 

úhradě celého semináře a předložení platné licence a to ve výši: 

 Trenér 3. Třídy – sleva 100,-Kč 

 Trenér 2. Třídy – sleva 200,-Kč 

 Trenér 1. Třídy – sleva 300,-Kč  

2.8 Členové rady Federace neplatí semináře pořádané ČFAI a kluby Federace. 

2.9 Judansha 

ČFAI bude pořádat až 2x do roka seminář Judansha, jako přípravu pro budoucí kandidáty na zkoušky na stupně DAN.  

Seminář je otevřen od 2.kyu ČFAI. 

Učitelé a lektoři budou z řad ČFAI, držitelé minimálně 3. Danu. Výuka bude vždy zajištěna minimálně dvěma učiteli ČFAI. 

Složení učitelů a náplň semináře zajistí PTK. 
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3 TRENÉRSKÉ TŘÍDY  

Česká Federace Aikido uděluje osvědčení pro funkce: 

- Trenér ČFAI III. třídy  

- Trenér ČFAI II. třídy 

- Trenér ČFAI I. třídy 

3.1 Trenér ČFAI III. třídy  

Školení formou specializovaného semináře v rozsahu 10 hodin 

3.1.1 Podmínky: 

- Platná licenční známka ČFAI, 

- věk minimálně 18 let, 

- minimálně 2.kyu ČFAI, o výjimku lze požádat ve zvláštních případech PTK, 

- složení zkoušky, která se skládá z písemného testu, nebo ústní zkoušky se zkušebním komisařem, 

- úhrada poplatku. 

3.1.2 Platnost III. trenérské třídy 

Trenérská třída 3 je udělena s platností na 2 roky a její prodloužení je možné po absolvování školení trenérů.  

3.2 Trenér ČFAI II. třídy 

Trenérská praxe, doložená z mateřského klubu 

Řízená praxe v rozsahu 3 hodin pod dohledem trenéra 1. Třídy 

Zpracování písemné přípravy na tyto hodiny 

3.2.1 Podmínky: 

- věk minimálně 18 let,  

- minimálně 2. Kyu ČFAI, AIKIKAI 

- osvědčení Trenér III. třídy a praxe minimálně 3 roky 

- ukončení studium Obecné části trenérského vzdělávání – doložené potvrzením VŠ nebo akreditace MŠMT 

- závěrečná písemná práce v rozsahu (1000-3000 znaků) dle určených témat 

- závěrečná ústní zkouška dle určených okruhů, obhajoba závěrečné práce před 3 člennou komisí 

- řízená trenérská praxe 

- úhrada poplatků  

3.2.2 Platnost II. trenérské třídy 

Trenérská třída je udělena s celoživotní platností, zahrnuje pouze povinnost účasti na školení trenérů, v dvouletých intervalech. 

ČFAI udělí osvědčení o absolvování specializace aikido.  

3.3 Trenér ČFAI I. třídy  

Absolvování 2 letého kursu FTVS či podobného typu pro trenéry I. třídy a úspěšné složení zkoušek, obecného základu sportu + 

specializace,  jejíž charakter a náplň určuje ČFAI. 

3.3.1 Podmínky: 

- věk minimálně 25 let 

- minimálně 2. DAN (Nidan) ČFAI, AIKIKAI 

- osvědčení Trenér II. Třídy 

3.3.2 Platnost I. trenérské třídy 

Trenérská třída je udělena s celoživotní platností. 
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4 DOTACE ČFAI 

4.1 Dotace poskytnutá ze státních grantů 

Prostředky na tyto dotace jsou čerpány ze získaných finančních prostředků od státních organizací a jiných zdrojů.  

V případě poskytování dotace je nutné počítat s tím, že tyto dotace budou poskytovány až po připsání finančních prostředků ze 

státních grantů na účet ČFAI. O tom, že jsou tyto finanční prostředky již k dispozici, informuje Prezident ČFAI všechny vedoucí 

klubů ČFAI na základě informace od Pokladníka ČFAI a to nejpozději do 14 dnů od jejich připsání na účet. 

O tuto dotaci může požádat klub aikido, pokud splňuje základní podmínku, kterou je členství tohoto klubu v ČFAI dle platných 

Stanov ČFAI a interních předpisů a požadovaná dotace bude použita na akce a programy podporované ČFAI.  

Dotace může být poskytnuta jen na základě předložené písemné žádosti o dotaci. RF přidělí každé písemné žádosti evidenční 

číslo. RF posoudí a vyhodnotí podanou žádost a rozhodne o přidělení dotace, úpravě výše dotace nebo o zamítnutí žádosti o 

dotaci.  

4.2 Stanovení oblastí podpory klubů 

Česká federace aikido (dále jen ČFAI) finančně podpoří pouze akce a programy zaměřené na: 

1. rozvoj cvičení dětí a mládeže (od 6 – 18 let) formou seminářů vedených učiteli ČFAI 

2. provoz sportovních zařízení – pronájmy cvičebních prostor 

3. rozvoj a obnovu materiálně technického vybavení –  opravy, nákup tatami, cvičebních pomůcek 

4. případně dle konkrétního zaměření dotačního titulu 

4.3 Závěrečná ustanovení 

1. Pro poskytnutí dotace je nutné předložit písemnou žádost o dotaci RF. Zasílejte na adresu: Prezidenta ČFAI. 

2. RF zhodnotí každou žádost o dotaci zvlášť. Rozhodne o případné úpravě výše požadované částky. Písemné zdůvodnění 

podá Prezident ČFAI do 45 dnů od přijetí písemné žádosti. 

3. RF vždy zašle do 30 dnů od obdržení žádosti o dotaci žadateli své písemné rozhodnutí se zdůvodněním schválení resp. 

zamítnutí žádosti. Případně si vyžádá další informace k upřesnění. Proti rozhodnutí RF není odvolání. RF předkládá 

všechna svá rozhodnutí včetně zdůvodnění nejvyššímu orgánu ČFAI – Valné hromadě při jejím pravidelném zasedání.  

4. Převedení finančních prostředků na účet žadatele se provede na základě faktury, kterou žadatel vystaví po obdržení 

rozhodnutí schválení žádosti o dotaci. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Přílohou faktury 

musí být i kopie rozhodnutí RF o schválení žádosti dotaci. Fakturu zasílejte na adresu Pokladníka ČFAI.  

5. V žádném případě nemohou být poskytovány jakékoliv formy zálohy na schválenou dotaci.  

6. Pokud žadatel nevyčerpá finanční prostředky, na které má nárok, v daném období tj. v sezóně, ve které podal žádost o 

dotaci, nelze prostředky převést do sezóny následující.   

7. Dotace podle budou přednostně přidělovány klubům, ve kterých se pracuje s dětmi a mládeží do 15 let. Při rozhodování 

bude brán zřetel i na celkový poměr mezi členy klubu - ČFAI do 15-ti let a členy klubu - ČFAI staršími 15-ti let. 

8. Dotace může každý klub žádat i více než jednou. Nijak se tím ovšem nemění pravidla pro přidělené těchto dotací 
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5 ŽÁDOST O ČLENSTVÍ V ČESKÉ FEDERACI AIKIDÓ 

Oddíl 

Název oddílu: ______________________________________ 

Město:  __________________________________________ 

Ulice:  __________________________________________ 

PSČ:  __________________________________________ 

 

Zástupce oddílu 

Jméno: __________________________________________ 

Příjmení: __________________________________________ 

Adresa: __________________________________________ 

Telefon: __________________________________________ 

Email: __________________________________________ 

ICQ:  __________________________________________ 

 
Zástupce oddílu svým podpisem potvrzuje, že je seznámen a souhlasí se stanovami České federace aikidó. 

 

.......................................  dne ....................  v  ............................................. 

 podpis zástupce oddílu 

 

 

Členové Rady federace svými podpisy souhlasí s členstvím výše uvedeného oddílu. 

 

 

............................ ............................ ............................ ............................ 

prezident ČFAI prezident TK ČFAI sekretář ČFAI pokladník ČFAI 
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6  Žádost o dotaci z prostředků ČFAI (ze státních grantů) 

 

Žádost o dotaci z prostředků České federace aikido 
v sezóně 20xx / 20xx 

 

Česká federace aikido, Na Topolce 10, 140 00 Praha 4 Evidenční 
číslo: 

 
 
(Vyplní žadatel) 

Žádost je podávána na   

 

1. Identifikační údaje o předkládajícím klubu aikido 

NÁZEV KLUBU :  

ADRESA:  

PSČ: Tel.:                    Fax:           Mob.:    

E-mail:      www:      

IČO:         DIČ:     

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:       Kód banky:       

 

2. Vedoucí klubu  

Jméno, titul  

Kontaktní adresa  

Telefon/Fax  

 

3. Členská základna: 

- Počet  členů registrovaných v České federaci aikido v sezóně 200x / 200y             

Počet členů ČFAI ke dni ………………… celkem: ………………  

z toho 

  do 15-ti let: …………….              starších 15-ti let: ………….. 

4. Údaje o programu, který je žádána dotace: 

Doba realizace: od:                           do:                         . 
 
Je / byl  program dotován z jiných prostředků (rozpočet města, prostřednictvím MŠMT apod.)? 

Pokud ano, specifikujte, jak a v jaké výši. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Výše požadované dotace 

CELKOVÉ NÁKLADY (Kč):  

z toho:   

Požadovaná výše dotace  

z toho: 

Pronájem   

Materiálně technické vybavení  

Jiné  

 

6. Stručný obsah programu 

Název:   

Obsah *: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rozšířit v příloze 

Přidejte další doplňující informace, podklady, cenové nabídky apod. 
 
  Zpracoval: …………………….                                   Vedoucí klubu: …………………… 
  Datum:                                                                           Razítko: 


