SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo předpisu 4/2019

Účinnost od 15. února 2019

________________________________________________________________________________________________________________________

Předseda organizační komise ČAS
vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích a odměnách v ČAS,
jak vyplývá ze změn provedených směrnicí ČAS č. 4/2011, směrnicí ČAS č. 4/2012,
směrnicí ČAS č. 4/2015, směrnicí ČAS č. 5/2016, směrnicí ČAS č. 7/2016, směrnicí ČAS č. 4/2018,
směrnicí ČAS č. 3/2019 a z redakčních oprav chyb

Směrnice ČAS o poplatcích a odměnách v ČAS
Předsednictvo ČAS se usneslo na této směrnici
ČAS:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
Čl. 1
(1) Směrnice stanovuje výši poplatků a odměn
v ČAS neupravených v jiných předpisech ČAS.
(2) Směrnice je závazná pro všechny orgány ČAS,
subjekty sdružené v ČAS a jednotlivce při jejich
činnosti v rámci ČAS.
(3) Všechny poplatky uvedené v části druhé a třetí
této směrnice se stávají po úhradě součástí rozpočtu
ČAS, pokud není touto směrnicí stanoveno jinak.
ČÁST DRUHÁ
Poplatky za administrativní úkony
Čl. 2
Poplatky za jmenování
do kvalifikace trenérů a rozhodčích
(1) Poplatek za jmenování do kvalifikace trenéra
kondičního běhu 3. třídy, trenéra atletických

přípravek, trenéra žactva a trenéra 3. třídy a zápis
do databáze trenérů ČAS činí 100 Kč.
(2) Poplatek za jmenování do kvalifikace trenéra
kondičního běhu 2. třídy a trenéra 2. třídy činí
200 Kč.
(3) Poplatek za jmenování do kvalifikace trenéra
kondičního běhu 1. třídy a trenéra 1. třídy činí
300 Kč.
(4) Poplatek za jmenování do kvalifikace
rozhodčího 2. třídy činí 200 Kč.
(5) Poplatek za jmenování do kvalifikace
rozhodčího 1. třídy a ústředního rozhodčího činí
300 Kč.
(6) Poplatky za jmenování do kvalifikací trenérů
hradí jednotlivci po úspěšném absolvování školení
trenérů bankovním převodem nebo poštovní
poukázkou na účet ČAS, poplatky za jmenování
do kvalifikací rozhodčích hradí jednotlivci hotově
při vydání průkazu rozhodčího.
(7) Při žádosti o vydání duplikátu průkazu
rozhodčího u kvalifikací uvedených v odst. 4 a 5
se hradí poplatek 100 Kč.

Čl. 2a
Poplatek za udělení licence certifikovaného měřiče
tratí pro soutěže na silnici
a poplatek za vydání certifikátu o změření
trati pro soutěže na silnici
(1) Poplatek za udělení licence certifikovaného
měřiče tratí pro soutěže na silnici činí 1 000 Kč.
(2) Poplatek za vydání certifikátu o změření trati
pro soutěže na silnici činí 2 000 Kč.
Čl. 3
Poplatek za udělení licence pro zástupce atletů
(1) Poplatek za udělení licence pro zástupce atletů
na kalendářní rok činí 2 000 Kč a hradí jej žadatel
při podání žádosti hotově nebo předem bankovním
převodem či poštovní poukázkou na účet ČAS.
Pokud žádost bude zamítnuta, poplatek se vrací.
(2) Zástupce atleta, který v souladu s předpisy
IAAF a se souhlasem ČAS zastupuje českého atleta
umístěného v daném kalendářním roce do 30. místa
oficiálních tabulek IAAF, je od poplatku podle
odst. 1 osvobozen a postupuje podle čl. 3a.
Čl. 3a
Zástupci atletů podle předpisů IAAF
(1) Fyzická osoba, která úspěšně složila zkoušku
zástupce atleta podle předpisů IAAF nebo byla
od vykonání zkoušky podle předpisů IAAF
osvobozena, je povinna před vydáním registrace
či autorizace oprávněného zástupce atleta ze strany
ČAS složit do advokátní či notářské úschovy
ve prospěch ČAS jistinu ve výši odpovídající
10 000 USD (podle své volby buď v USD či v Kč),
a zaplatit poplatek ve výši 2 000 Kč.
(2) Fyzická osoba žádající o obnovu registrace
či autorizace oprávněného zástupce atleta ze strany
ČAS je povinna zaplatit za tuto obnovu poplatek
ve výši 2 000 Kč. Má-li již do advokátní či notářské
úschovy složenou jistinu podle odst. 1, znovu ji
neskládá.
(3) Peněžní prostředky složené v souladu s odst. 1
do advokátní či notářské úschovy zůstávají po dobu
trvání této úschovy ve vlastnictví zástupce atleta,
který je do úschovy složil. Bude-li arbitrážní radou
ČAS vydáno rozhodnutí, kterým bude tomuto
zástupci atleta uloženo uhradit ve prospěch ČAS
určitou peněžní částku (či budou-li splněny
případné jiné podmínky předpokládané smlouvou
o úschově), bude příslušná částka přednostně
uhrazena prostřednictvím uvedené úschovy.
(4) Peněžní prostředky složené v souladu s odst. 1
tam uvedenou fyzickou osobou do advokátní
či notářské úschovy jí budou vráceny, doloží-li

příslušnému advokátovi či notáři dokument
či dokumenty vystavené a podepsané ze strany
ČAS či IAAF, ze kterých bude vyplývat, že
a) již není u ČAS registrována či autorizována
jako oprávněný zástupce atleta a ani nepožádala
o obnovu své registrace či autorizace a
b) již nezastupuje žádného českého atleta, který
byl ke konci předcházejícího kalendářního roku
veden v seznamu Top-30 IAAF ve standardní
disciplíně, a žádný takový český atlet, kterého jako
oprávněný zástupce atleta zastupovala, vůči ní
nemá žádné neuspokojené nároky.
ČÁST TŘETÍ
Účastnické poplatky
Čl. 4
Poplatky za účast na školení trenérů a rozhodčích
(1) Účastníci školení trenérů kondičního běhu
3. třídy hradí poplatek 3 300 Kč, účastníci školení
trenérů kondičního běhu 2. třídy hradí poplatek
6 300 Kč a účastníci školení trenérů kondičního
běhu 1. třídy hradí poplatek 7 700 Kč.
(2) Účastníci školení trenérů atletických přípravek
hradí poplatek 500 Kč.
(3) Účastníci školení trenérů žactva hradí poplatek
2 000 Kč.
(4) Účastníci školení trenérů 3. třídy hradí poplatek
4 000 Kč.
(5) Účastníci školení trenérů 2. třídy hradí poplatek
6 000 Kč.
(6) Účastníci školení rozhodčích 3. třídy hradí
poplatek 100 Kč.
(7) Účastníci školení rozhodčích 2. třídy hradí
poplatek 200 Kč.
(8) Účastníci školení rozhodčích 1. třídy hradí
poplatek 300 Kč.
(9) Účastnické poplatky za školení trenérů
a rozhodčích se hradí zároveň s podáním přihlášky
bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na
účet pořadatele školení (ČAS, KAS, PAS).
Čl. 5
Poplatky za účast na seminářích
trenérů a rozhodčích
(1) Poplatek za jednodenní seminář trenérů všech
stupňů činí 300 Kč.
(2) Poplatek za účast na dvoudenním semináři
trenérů všech stupňů činí 500 Kč.
(3) Poplatek za účast na třídenním semináři trenérů
všech stupňů činí 750 Kč.
(4) Poplatek za účast na jednodenním semináři
rozhodčích všech stupňů činí 150 Kč.
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(5) Poplatek za účast na vícedenním semináři
rozhodčích všech stupňů činí 300 Kč.
(6) Poplatky za účast na seminářích trenérů
a rozhodčích musí být uhrazeny nejpozději v den
konání či zahájení semináře pořadateli semináře
(ČAS, KAS, PAS).
Čl. 6
Ostatní účastnické poplatky
Při pořádání jiných odborných školení a seminářů
jsou vybírány účastnické poplatky na základě
skutečných nákladů. Výši účastnických poplatků
schvaluje předsednictvo ČAS na základě návrhu
předsedy příslušné komise ČAS po projednání
s ekonomickou komisí ČAS.
ČÁST ČTVRTÁ
Odměny funkcionářům soutěží
Čl. 7
Obecná ustanovení
(1) Funkcionáři soutěží jsou pro účely této
směrnice rozhodčí, ostatní činovníci soutěží,
certifikovaní měřiči tratí pro soutěže na silnici,
řídící pracovníci soutěží družstev ČAS, KAS
a PAS, delegáti a techničtí delegáti ČAS, KAS
a PAS.
(2) Odměny rozhodčím, ostatním činovníkům
soutěží, certifikovaným měřičům tratí pro soutěže
na silnici, řídícím pracovníkům soutěží družstev
KAS a PAS, delegátům a technickým delegátům
KAS a PAS se vyplácejí na základě dohody
uzavřené mezi pořadatelem soutěže nebo KAS
či PAS na straně jedné a rozhodčími, ostatními
činovníky soutěží, certifikovanými měřiči tratí pro
soutěže na silnici, řídícími pracovníky soutěží
družstev KAS a PAS, delegáty a technickými
delegáty KAS a PAS na straně druhé.
(3) Odměny řídícím pracovníkům soutěží družstev
ČAS a technickým delegátům ČAS se vyplácejí na
základě smlouvy uzavřené mezi ČAS na straně
jedné a řídícími pracovníky soutěží družstev ČAS
a technickými delegáty ČAS na straně druhé.
(4) Odměny delegátům ČAS se vyplácejí na
základě dohody o provedení práce uzavřené podle
Zákoníku práce mezi ČAS na straně jedné
a delegáty ČAS na straně druhé.
(5) Ostatními činovníky soutěží jsou příslušníci
pořadatelského sboru vyjma rozhodčích.

Čl. 8
Odměny rozhodčím a ostatním činovníkům soutěží
(1) Rozhodčím a ostatním činovníkům soutěží
náleží při mistrovských soutěžích ČAS odměna
a) ve výši 120 Kč za hodinu v případě výkonu
vedoucích funkcí,
b) ve výši 90 Kč za hodinu v případě výkonu
ostatních funkcí.
(2) Rozhodčím a ostatním činovníkům soutěží
náleží při přebornických soutěžích KAS a PAS
odměna
a) ve výši 90 Kč za hodinu v případě výkonu
vedoucích funkcí,
b) ve výši 70 Kč za hodinu v případě výkonu
ostatních funkcí.
(3) Při nemistrovských soutěžích se rozhodčím
a ostatním činovníkům soutěží vyplácí odměna na
základě dohody uzavřené mezi pořadatelem soutěže
a rozhodčími a ostatními činovníky soutěží.
(4) Za mistrovskou soutěž ČAS se považují
a) mistrovství ČR jednotlivců a družstev,
b) mezistátní utkání pořádaná na území ČR,
c) jednotlivá kola soutěží družstev ČAS.
(5) Za přebornickou soutěž KAS a PAS
se považují
a) přebory KAS a PAS jednotlivců,
b) jednotlivá kola soutěží družstev KAS a PAS.
(6) Všechny ostatní soutěže se považují
za nemistrovské soutěže.
(7) Za vedoucí funkce se považují hlavní rozhodčí
a ředitel závodu a při mistrovství ČR jednotlivců
v hale a na dráze, při mistrovství ČR družstev mužů
a žen a při mezistátních utkáních pořádaných
na území ČR také zástupce hlavního rozhodčího,
pokud vykonává funkci instruktora.
(8) Další zařazení rozhodčí a ostatní činovníci
soutěží vykonávají z hlediska odměňování ostatní
funkce.
(9) Doba trvání soutěže je dána začátkem soutěže
podle časového pořadu a jejím skutečným
ukončením. K takto stanovené době se připočte
a) 60 minut u hlavního rozhodčího a ředitele
závodu,
b) 30 minut u dalších zařazených rozhodčích
a ostatních činovníků soutěží.
(10) Náhrada cestovních výdajů se poskytuje pouze
rozhodčím, kteří jsou delegováni na soutěže mimo
místo trvalého bydliště, a to na základě cestovního
příkazu a předložených dokladů a podle směrnice
ČAS o cestovních náhradách.
(11) Výplatu odměn a náhrad cestovních výdajů
rozhodčím provádí pořadatel soutěže.
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Čl. 9
Odměny certifikovaným měřičům tratí
pro soutěže na silnici
(1) Certifikovanému měřiči tratí pro soutěže
na silnici náleží odměna (za změření trati
a vypracování protokolu) podle měřené délky
a) do 9 999 m
2 000 Kč,
b) od 10 000 do 19 999 m
2 500 Kč,
c) od 20 000 do 29 999 m
3 000 Kč,
d) 30 000 m a delší
4 000 Kč.
(2) Pořadatel soutěže poskytne certifikovanému
měřiči tratí pro soutěže na silnici kromě odměny
také náhradu cestovních výdajů.
Čl. 10
Odměny řídícím pracovníkům soutěží družstev
KAS a PAS
(1) Řídícím pracovníkům soutěží družstev KAS
a PAS jsou vypláceny za řízení jednoho kola
soutěže obvykle stejné odměny jako hlavnímu
rozhodčímu.
(2) Výplatu odměn řídícím pracovníkům soutěží
družstev KAS a PAS provádí pořadatel soutěže
nebo KAS či PAS.
(3) Náhrada cestovních výdajů se poskytuje pouze
řídícím pracovníkům soutěží družstev KAS a PAS,
kteří řídí soutěže mimo místo trvalého bydliště,
a to na základě cestovního příkazu a předložených
dokladů a podle směrnice ČAS o cestovních
náhradách.
(4) Výplatu náhrad cestovních výdajů řídícím
pracovníkům soutěží družstev KAS a PAS provádí
svaz, který soutěž řídí (KAS, PAS).
Čl. 11
Odměny delegátům ČAS, KAS a PAS
a technickým delegátům KAS a PAS
(1) Delegátům ČAS náleží za práci při
zabezpečování
a) mistrovství ČR jednotlivců a družstev
a mezistátních utkání pořádaných na území ČR
odměna 1 500 Kč za každý den soutěže,
b) ostatních mezinárodních závodů konaných na
území ČR odměna 1 000 Kč za den soutěže.
(2) Delegátům ČAS náleží za práci při
zabezpečování
mistrovství
ČR
jednotlivců
a družstev a mezistátních utkání pořádaných na
území ČR navíc odměna 750 Kč za den nezbytného
pobytu v místě konání soutěže před vlastním
zahájením.
(3) Delegátům KAS a PAS a technickým
delegátům KAS a PAS jsou vypláceny za práci při

zabezpečování soutěží obvykle stejné odměny jako
hlavnímu rozhodčímu.
(4) Výplatu odměn delegátům ČAS provádí ČAS.
(5) Výplatu odměn delegátům KAS a PAS
a technickým delegátům KAS a PAS provádí
pořadatel soutěže nebo KAS či PAS.
(6) Náhrada cestovních výdajů se poskytuje pouze
delegátům ČAS, KAS a PAS a technickým
delegátům KAS a PAS, kteří jsou delegováni na
soutěž mimo místo trvalého bydliště, a to na
základě cestovního příkazu a předložených dokladů
a podle směrnice ČAS o cestovních náhradách.
(7) Výplatu náhrad cestovních výdajů delegátům
ČAS, KAS a PAS a technickým delegátům KAS
a PAS provádí svaz, který je na soutěž delegoval
(ČAS, KAS, PAS).
ČÁST PÁTÁ
Odměny vedoucím školení a seminářů
a odměny lektorům
Čl. 12
Obecná ustanovení
(1) Odměny vedoucím školení a seminářů
a odměny lektorům přednášejícím na školeních
a seminářích se vyplácejí na základě dohody
o provedení práce uzavřené podle Zákoníku práce.
(2) Pro odměny, které jsou vypláceny vedoucím
školení a seminářů a lektorům přednášejícím
na školeních a seminářích, platí obecně platné
daňové předpisy.
(3) Náhrada cestovních výdajů se poskytuje pouze
vedoucím školení a seminářů a lektorům, kteří
vedou školení a semináře a přednášejí mimo místo
trvalého bydliště, a to na základě cestovního
příkazu a předložených dokladů a podle směrnice
ČAS o cestovních náhradách.
(4) Výplatu odměn a náhrad cestovních výdajů
vedoucím školení a seminářů a lektorům provádí
pořadatel školení nebo semináře (ČAS, KAS,
PAS).
Čl. 13
Odměny vedoucím školení
(1) Vedoucím školení trenérů náleží za práci
spojenou s organizací a řízením odměna
a) za školení trenérů atletických přípravek
1 000 Kč,
b) za
školení
trenérů
kondičního
běhu
3., 2. a 1. třídy, za školení trenérů žactva
a za školení trenérů 3. třídy 4 000 Kč,
c) za školení trenérů 2. třídy 6 000 Kč.
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(2) Vedoucím školení rozhodčích náleží za práci
spojenou s organizací a řízením odměna
a) za školení rozhodčích 3. třídy 200 Kč,
b) za školení rozhodčích 2. třídy 500 Kč,
c) za školení rozhodčích 1. třídy 1 000 Kč.
(3) Vedoucím školení ostatních odborných
pracovníků náleží za práci spojenou s organizací
a řízením odměna podle rozsahu školení, nejvýše
však 1 500 Kč. Výši odměny stanoví předem
předseda příslušné komise ČAS po projednání
s ekonomickou komisí ČAS.
Čl. 14
Odměny vedoucím seminářů
(1) Vedoucím jednodenních seminářů trenérů
všech stupňů náleží za práci spojenou s organizací
a řízením odměna 1 000 Kč.
(2) Vedoucím vícedenních seminářů trenérů všech
stupňů náleží za práci spojenou s organizací
a řízením odměna 2 000 Kč.
(3) Vedoucím seminářů ústředních rozhodčích
a rozhodčích 1. třídy náleží za práci spojenou
s organizací a řízením odměna 500 Kč.
(4) Vedoucím seminářů rozhodčích ostatních tříd
náleží za práci spojenou s organizací a řízením
odměna 250 Kč.
(5) Vedoucím seminářů ostatních odborných
pracovníků náleží za práci spojenou s organizací
a řízením odměna 250 až 500 Kč podle délky trvání
semináře a počtu účastníků. Výši odměny stanoví
předem předseda příslušné komise ČAS
po projednání s ekonomickou komisí ČAS.
Čl. 15
Odměny lektorům
(1) Lektorům, kteří přednášejí na školeních
a seminářích, náleží odměna 250 Kč za každých
45 minut přípravy na výuku a výuky.

(2) Počet hodin přípravy na výuku stanoví podle
náročnosti výuky předem předseda příslušné
komise ČAS na návrh vedoucího školení nebo
semináře.
ČÁST ŠESTÁ
Zrušovací a závěrečná ustanovení
Čl. 16
(1) Zrušují se
a) předpis ČAS č. 2/2002 - Směrnice ČAS
o poplatcích a některých peněžních plněních
v ČAS ze dne 11. prosince 2001,
b) předpis ČAS č. 1/2003 - Směrnice ČAS, kterou
se mění směrnice ČAS č. 2/2002, o poplatcích
a některých peněžních plněních v ČAS, ze dne
3. prosince 2002,
c) čl. 22 předpisu ČAS č. 5/2003 - Směrnice ČAS
o disciplinárním řízení (disciplinární řád) ze dne
9. září 2003, ve znění předpisu ČAS č. 5/2009 Směrnice ČAS, kterou se mění směrnice ČAS
č. 5/2003, o disciplinárním řízení (disciplinární
řád), ze dne 9. června 2009,
d) předpis ČAS č. 1/2004 - Směrnice ČAS, kterou
se mění směrnice ČAS č. 2/2002, o poplatcích
a některých peněžních plněních v ČAS, ze dne
20. ledna 2004,
e) předpis ČAS č. 9/2004 - Směrnice ČAS, kterou
se mění směrnice ČAS č. 2/2002, o poplatcích
a některých peněžních plněních v ČAS, ze dne
12. října 2004,
f) předpis ČAS č. 4/2005 - Směrnice ČAS, kterou
se mění směrnice ČAS č. 2/2002 a směrnice ČAS
č. 8/2004, ze dne 7. prosince 2005,
g) předpis ČAS č. 2/2008 - Směrnice ČAS, kterou
se mění směrnice ČAS č. 2/2002, o poplatcích
a některých peněžních plněních v ČAS, ze dne
8. dubna 2008.
(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna
2010.

RNDr. Ladislav Kňákal, v. r.
předseda organizační komise ČAS

5

