
 

 

 

Sazebník poplatků, odměn a náhrad 

Oblast 
 

Úkon Částka 

Registrace, 
přestupy a 
hostování: 

členský příspěvek – schváleno 
Výborem ČAS dne 25. 11. 2022 

členský příspěvek pro oddíl či klub – 
pevná částka 

                    500,00 Kč  

  
 

členský příspěvek pro oddíl či klub – 
za každého evidovaného člena 

                    150,00 Kč  

  
   

  registrace sportovců registrace sportovce                     200,00 Kč  

    registrace cizince                     200,00 Kč  

    obnova registrace                     100,00 Kč  

  
 

přestup                     200,00 Kč  

  
 

hostování                     200,00 Kč  

  
 

povolení účasti v soutěži družstev v 
zahraničí 

                    500,00 Kč  

    

Trenéři: Školení trenérů – účastnický 
poplatek a poplatek za 
jmenování 

účastníci školení trenérů kondičního 
běhu 3. třídy (poplatek zahrnuje  
jmenování)    

 
 

                6 000,00 Kč 

    účastníci školení trenérů kondičního 
běhu 2. třídy (poplatek zahrnuje  
jmenování) 
               

 
 

11 000,00 Kč  

    účastníci školení trenérů kondičního  
běhu 1. třídy (poplatek zahrnuje 
jmenování) 
                

 
 

13 000,00 Kč  

    účastníci školení trenérů atletických 
přípravek (poplatek zahrnuje 
jmenování) 
             

Určení výše 
poplatku je 
v pravomoci 
organizátora školení,  

    účastníci školení trenérů žactva 
(poplatek zahrnuje jmenování) 

Určení výše 
poplatku je 
v pravomoci 
organizátora školení,  

    účastníci školení trenérů 3. třídy 
(poplatek zahrnuje jmenování) 

10 000,00 Kč  

    účastníci školení trenérů 2. třídy 
(poplatek zahrnuje jmenování) 

15 000,00 Kč  

    účastníci školení trenérů 1. třídy - 
Trenérská škola (poplatek zahrnuje 
jmenování) 
  

 
 

25 000,00 Kč/1 rok 
studia    

Poplatek za jmenování trenérem 
atletických přípravek nebo trenérem 
žactva (vybírá organizátor školení pro 
Český atletický svaz) 

 
500,00 Kč 



 

  Účast na vzdělávacích akcích 
trenérů 

poplatek za účast na vzdělávací akci 
(dle úrovně akce) 

 do 5 000,00 Kč  

    
 

  

  Jmenování do kvalifikace 
trenérů na základě 
tělovýchovného studia, 
prodloužení/obnovení licence 

Poplatek za jmenování trenéra na 
základě tělovýchovného studia 

 
 

300,00 Kč 

  
Poplatek při prodloužení licence  

300,00 Kč 

  Poplatek za obnovení licence  
300,00 Kč 

    

 Odměny vedoucím školení za školení trenérů atletických 
přípravek  
(doporučení pro organizátory) 

1 500,00 Kč 

  za školení trenérů žactva  
(doporučení pro organizátory) 

3 000,00 Kč 

  za školení trenérů 3. třídy 6 000,00 Kč 

  za školení trenérů 2. třídy 9 000,00 Kč 

  za školení trenérů 1. třídy 20 000,00 Kč/1 rok  

    

 Odměny vedoucím 
vzdělávacích akcí 

Odměna vedoucímu vzdělávací akce 
– dle úrovně akce  

 do 5 000,00 Kč 

    

 Odměny lektorům Odměna = 1 h (45 min) výuky + 4 h 
příprava 

 

  školení TAP (100 Kč/h)  
(doporučení pro organizátory) 

500,00 Kč 

  Školení TŽ (120 Kč/h) 
(doporučení pro organizátory) 

600,00 Kč 

  školení trenérů 3. třídy (150 Kč/h) 750,00 Kč 

  školení trenérů 2. třídy (200 Kč/h) 1000,00 Kč  

  školení trenérů 1. třídy (250 Kč/h) 1250,00 Kč 

  lektoři odborných vzdělávacích akcí  
a školení TKB 
(do 500 Kč/h) 

            do 2500,00 Kč 

    

Cestovní 
náhrady: 

náhrada prokázaných jízdních 
výdajů při použití osobního 
automobilu 

sazba za 1 km jízdy                         5,20 Kč  

    
 

  

  stravné trvá-li pracovní cesta 5-12h                      153,00 Kč  

    trvá-li pracovní cesta 12-18h                     236,00 Kč  

    trvá-li pracovní cesta více jak 18h                     367,00 Kč  

        

Rozhodčí: Školení rozhodčích ČAS účastníci školení rozhodčích 3. třídy  
(doporučení pro KAS) 

                    300,00 Kč  

    účastníci školení rozhodčích 2. třídy  
(doporučení pro KAS) 

                    500,00 Kč  

    účastníci školení rozhodčích 1. třídy a 
NTO 

1 000,00 Kč  

    
 

  



 

  Seminář rozhodčích ČAS poplatek za jednodenní seminář 
rozhodčích všech stupňů 

200,00 Kč  

    poplatek za účast na odborných 
seminářích  

                    500,00 Kč  

    
 

    

  Odměny rozhodčím ČAS 
(Pásma) při soutěžích 
jednotlivců 

1-5 hodin práce rozhodčího                     700,00 Kč  

    5-10 hodin práce rozhodčího 1 300,00 Kč  

    
 

  

  Odměny rozhodčím KAS 
(Pásma) při soutěžích 
jednotlivců 

1-5 hodin práce rozhodčího 
(doporučení pro KAS) 

                    500,00 Kč  

    5-10 hodin práce rozhodčího 
(doporučení pro KAS) 

                    900,00 Kč  

    
 

  

 Odměny rozhodčím ČAS pro 
soutěže družstev 

celodenní práce rozhodčího 1000,00 Kč 

 Odměny rozhodčím KAS pro 
soutěže družstev 

celodenní práce rozhodčího 
(doporučení pro KAS) 

700,00 Kč 

    

  Odměny vedoucím školení za školení rozhodčích 3. třídy - 
doporučené 

1 000,00 Kč  

    za školení rozhodčích 2. třídy 2 000,00 Kč  

    za školení rozhodčích 1. třídy a NTO 2 000,00 Kč  

    
 

  

    vedoucím seminářů ústředních 
rozhodčích a rozhodčích 1. třídy 

1 000,00 Kč  

    vedoucím seminářů rozhodčích 
ostatních tříd 

1 000,00 Kč  

    
 

  

  Náhrady cestovného 
rozhodčích ČAS, KAS 

vzdálenost v km  Paušální náhrada  

    do 30 km                     100,00 Kč  

    30 - 100 km                 250,00 Kč  

    100 - 200 km                   500,00 Kč  

    nad 200 km                     800,00 Kč  

        

Soutěže: Měření tratí poplatek za udělení licence 
certifikovaného měřiče tratí pro 
soutěže na silnici 

1000,00 Kč 

    poplatek za vydání certifikátu o 
změření trati pro soutěže na silnici 

2000,00 Kč 

    

 Seminář a školení TD a ŘP poplatek za účast na školení TD a ŘP 1000,00 Kč/den 

  poplatek za účast na semináři TD  
a ŘP 

500,00 Kč/den 

    

 Odměny vedoucím a lektorům vedoucí seminářů 1000,00 Kč/den 

  lektoři dle náročnosti tématu 250,00 Kč/hod 

        



 

    poplatek za dodatečnou přihlášku na 
MČR jednotlivců dle SŘ 

3000,00 Kč 

    

 Odměny delegátům ČAS práce při zabezpečování mistrovství 
ČR jednotlivců a družstev a 
mezistátních utkání pořádaných na 
území ČR 

1500,00 Kč za každý 
den soutěže 

  750,00 Kč za den 
nezbytného pobytu 

v místě konání 
soutěže před 

vlastním zahájením 

  práce při zabezpečování ostatních 
mezinárodních závodů konaných na 
území ČR 

1000,00 Kč za den 
soutěže 

 


