
 

 
 

 

SBÍRKA PŘEDPISŮ  
Č E S K Ý  A T L E T I C K Ý  S V A Z  

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Číslo předpisu 3/2019                     Účinnost od 15. února 2019 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Směrnice ČAS 
ze dne 14. února 2019, 

kterou se mění směrnice ČAS č. 7/2009, 

o poplatcích a odměnách v ČAS, 

ve znění směrnice ČAS č. 4/2011, směrnice ČAS č. 4/2012, 

směrnice ČAS č. 4/2015, směrnice ČAS č. 5/2016, 

směrnice ČAS č. 7/2016 a směrnice ČAS č. 4/2018 
 

 

Předsednictvo ČAS se usneslo na této změně 

směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích a odměnách  

v ČAS, ze dne 10. prosince 2009, ve znění směrnice 

ČAS č. 4/2011 ze dne 14. června 2011, směrnice 

ČAS č. 4/2012 ze dne 11. prosince 2012, směrnice 

ČAS č. 4/2015 ze dne 4. srpna 2015, směrnice ČAS 

č. 5/2016 ze dne 20. září 2016, směrnice ČAS  

č. 7/2016 ze dne 15. prosince 2016 a směrnice ČAS 

č. 4/2018 ze dne 25. června 2018: 

 

Čl. 1 

 

1. Čl. 1 odst. 2 zní: 

 

„Čl. 1 

 

(2) Směrnice je závazná pro všechny orgány ČAS, 

subjekty sdružené v ČAS a jednotlivce při jejich 

činnosti v rámci ČAS.“ 

 

 

 

 

 

 

2. Čl. 2 odst. 1, 2, 3, 4 a 5 zní: 

 

„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.“ 

 

 

 



 

3. Čl. 4 odst. 1, 2 a 3 zní: 

 

„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.“ 

Stávající odst. 2 až 7 se nově označují jako  

odst. 4 až 9. 

 

4. Čl. 13 odst. 1 zní: 

 

„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.“ 

 

5. Čl. 14 odst. 2 zní: 

 

„Čl. 14 

Odměny vedoucím seminářů 

 

(2) Vedoucím vícedenních seminářů trenérů všech 

stupňů náleží za práci spojenou s organizací  

a řízením odměna 2 000 Kč.“ 

 

6. Čl. 15 zní: 

 

„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.“ 

 

Čl. 2 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 15. února 2019. 

 

PaedDr. Libor Varhaník, v. r. 

předseda ČAS 


