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     SMĚRNICE č. 4/2018 

o odměnách a prémiích 
 

           
 

Tato směrnice definuje komu, za jakých podmínek a v jaké výši je možno vyplácet finanční odměny 

z rozpočtu PLAVECKÉHO KLUBU ZLÍN, z.s. (dále jen „klub“) 

I. Základní ustanovení 

1.1. Odměny, vyplácené z rozpočtu klubu se dělí na: 

a) řádné, vyplývající ze smlouvy nebo dohody a vyplácené na základě provedení jasně 

definované činnosti pro klub; 

b) mimořádné, které se vyplácí na základě mimořádného pracovního či sportovního výkonu. 

Mimořádné odměny může navrhnout vedoucí trenér či členové výkonného výboru a 

schvaluje je výkonný výbor; 

c) roční, které se vyplácí v případě dostatečné finanční rezervy vybraným trenérům, 

cvičitelům, příp. dalším členům klubu za dobré pracovní výsledky a práci navíc. Roční 

odměny může navrhnout vedoucí trenér či členové výkonného výboru a schvaluje je 

výkonný výbor. 

1.2. Mimořádné a roční odměny podléhají schválení výkonným výborem, není na ně právní nárok a 

a mohou být vypláceny pouze osobě, která je ke dni vzniku nároku na odměnu členem klubu. 

Základní typy mimořádných odměn, včetně jejich výše, jsou uvedeny v bodě III. 

 

1.3. Odměny mohou být vypláceny:  

a) aktivním závodníkům klubu za překonání oddílových rekordů, za nominaci na významné 

soutěže nebo za umístění na mistrovských soutěžích; 

b) rozhodčím za jejich práci na závodech pořádaných klubem; 

c) trenérům a cvičitelům za vedení tréninků, přípravu jejich svěřenců a za mimořádné 

výkony jejich závodníků; 

d) dalším členům klubu, kteří svou prací přispívají k jeho chodu. 

 

1.4. Veškeré odměny přesahující částku 1000,- Kč měsíčně, budou bezhotovostně převáděny na 

bankovní účet příjemce (v případě zájmu je možno převádět i menší částky). 

II. Řádné odměny 

 

2.1. Výše řádné odměny je vypočtena na základě sazby uvedené ve smlouvě či dohodě. V případě, 

že sazba není smluvně definována, vychází se ze sazeb uvedených v této směrnici, v bodech 2.3. a 

2.4.  

 

2.2. Trenéři a cvičitelé jsou povinni si evidovat měsíční hodinový výkaz činnosti, a ten odevzdat do 
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3. pracovního dne v měsíci svému vedoucímu, který jej předá hospodáři klubu. Odměna bude 

vypočítána na základě tohoto výkazu. Je možno použít i hromadný výkaz pro jedno středisko či 

jeho část, kde správnost potvrzuje vedoucí střediska svým podpisem. 

 

2.3. Odměna pro rozhodčí (denní sazba) je určena příslušným předpisem ČSPS.  

 

2.4. Trenéři a cvičitelé (základní hodinová sazba) 

 

Pozice I. třída II.třída 

 

III. třída 

 

Za každé  

2 roky 

praxe 

Bez 

kvalifikace 

nad 18 let 

Bez 

kvalifikace 

do 18 let 

Trenér dorostu a 

dospělých 
160,-  

max.250,- 

120,- 

max.180,- 
90,- 

max.140,- 
+5,- _ -- 

Trenér žáků 125,- 

max.200,- 
100,- 

max.160,- 
90,- 

max.130,- 
+ 5,- 80,- 

max.120,- 

75,- 

Cvičitel přípravky 125,- 

max.200,- 
100,- 

max.150,- 
90,- 

max.120,- 
+5,- 80,- 

max.120,- 

75,- 

 

2.5. Základní hodinová sazba je také používána pro výpočet náhrad za dny strávené na závodech či 

soustředěních. Výpočet náhrady vychází z tabulky v bodě 2.6. 

 

2.6. Náhrady za závody a soustředění 

Počet dnů akce Počet uznaných hodin za den 

za každý započatý den 4 

III. Mimořádné odměny 

  
3.1. Mimořádné odměny podléhají schválení výkonným výborem a mohou být vypláceny pouze 

osobě, která je ke dni vzniku nároku na odměnu členem klubu. Základní typy mimořádných odměn, 

včetně jejich výše, jsou uvedeny v bodech 3.3 a 3.4. 

 

3.2. Mimořádné odměny lze vyplácet pouze z prostředků, které to umožňují. Mezi takové nepatří 

dotace Města, Kraje, ČSPS, ČUS a MŠMT. 

 

3.3. Závodníci 

 Žáci Dorost Dospělí 

Rekord PK Zlín 200,- 600,- 1.000,- 

Mistr ČR v plavání 500,- 1.000,- 2.000,- 

2. místo MČR 300,- 500,- 1.000,- 

3. místo MČR 200,- 300,- 500,- 

4.-8. místo MČR - 100,- 200,- 
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Účast na  ME 2 000,-  2 000,- 2 000,- 

Účast na  MS 5 000,- 5 000,- 5 000,- 

Účast na  OH 10 000,- 10 000,- 10 000,- 

 

3.4. Trenéři 

 Žáci Junioři Dospělí 

Mistr ČR v plavání 300,- 500,- 1.000,- 

2. místo MČR 200,- 300,- 500,- 

3. místo MČR 100,- 200,- 300,- 

Účast závodníka na OH 10.000,- 10.000,- 10.000,- 

Účast závodníka na MS 5.000,- 5.000,- 5.000,- 

Účast závodníka na ME 2.000,- 2.000,- 2.000,- 

  

 
Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.2.2018. 

 

 

 
ing. Ivo Benda, v.r. 

předseda klubu                          


