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1. ÚVOD 

Ekonomická směrnice Svazu zápasu České republiky (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je 

závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti Svazu zápasu 

České republiky (dále jen SZČR) i všech jeho organizačních složek. Současně řeší konkrétní finanční nároky i 

závazky členů vůči orgánům svazu. 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

2.1. Hospodaření s finančními prostředky SZČR: 

Hospodaření s finančními prostředky SZČR a jeho organizačních složek se řídí vlastními rozpočty. 

2.1.1. Zdroji rozpočtů jsou:     

• Dotace od státních orgánů (MŠMT a ČOV). 

• Příjmy z členských příspěvků, přestupů a hostování. 

• Příjmy ze startů závodníků v zahraničí. 

• Příjmy ostatní (pokuty, školení, úroky BÚ). 

• Příjmy ze sponzorské činnosti, darů a z reklam. 

 

2.1.2. Rozpočet sestavují: 

• Sportovní kluby, oddíly zápasu (dále jen oddíly) pro svou vlastní potřebu, případně pro potřebu 

právního subjektu, jehož jsou členem. 

• Oblastní sportovní komise zápasu a Pražský svaz zápasu (dále jen OSKZ, resp. PSZ). 

• Výkonný výbor Svazu zápasu České republiky (dále jen VV SZČR), rozpočet sestaví předseda a 

ekonom svazu na základě navržených dotací a ostatních finančních prostředků, získaných pro daný 

kalendářní rok. 

 

2.1.3. Schvalování rozpočtu SZČR: 

Návrh rozpočtu předkládá VV SZČR Valné hromadě SZČR (dále jen VH SZČR) ke schválení. 

2.2. Hospodaření s rozpočtem: 

2.2.1 Za hospodaření s finančními prostředky svazu odpovídá řídící orgán (zpravidla VV SZČR). 

 

2.2.2 K účelnému využívání prostředků může VV SZČR, (v mezích zákonných norem a vlastních 

zdrojů), provádět přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci vlastních zdrojů. 

Nevyčerpané finanční prostředky vlastních zdrojů za rozpočtové období zůstávají příslušné 

organizační složce SZČR pro další období. 

 

2.2.3 Dotace poskytnuté ze zdrojů státního rozpočtu jsou zpravidla přísně zúčtovatelné a vždy se řídí 

zvláštními pravidly, stanovenými státními orgány. 

2.3 Kontrola čerpání rozpočtu: 

2.3.1 OSKZ, resp. PSZ předloží VV SZČR roční zprávu o čerpání rozpočtu do 23. 1. následujícího 

roku. 

2.3.2 VV SZČR předloží roční zprávu o hospodaření svazu vždy na nejbližším jednání VH SZČR. 

 

2.4 Způsob převádění finančních prostředků: 

 

2.4.1 SZČR financuje OSKZ prostřednictvím svazu, PSZ přímo, oddíly a kluby zápasu 

prostřednictvím svazu nebo přímo prostřednictvím TJ, SK, (jsou-li právními subjekty) v němž jsou 

sdruženy. 

3. FINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 
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3.1 Finanční podmínky pro pořádání soutěží: 

3.1.1. Náklady na pořádání mistrovských soutěží jednotlivců v zápase, schválených sportovním 

kalendářem pro příslušný rok, hradí VV pověřeným pořádajícím oddílům z rozpočtu SZČR 

formou přímé úhrady nákladů prostřednictvím pověřených pracovníků. 

3.1.2. S těmito oddíly musí být uzavřena dohoda o zabezpečení těchto akcí s určením konkrétních 

finančních podmínek pro uspořádání dané soutěže. 

3.1.3. Náklady na oblastní mistrovské soutěže hradí OSKZ, PSZ ze svého rozpočtu. O úhradě nákladů 

účastníků rozhoduje OSKZ, PSZ. 

3.1.4. V mistrovských soutěžích družstev pořádaných startují účastníci na náklady oddílů. 

3.1.5. Technické zabezpečení hradí pořádající oddíl, podíl na úhradě rozhodčích a lékaře hradí 

poměrnou části zúčastněné oddíly podle počtu zúčastněných družstev. 

3.1.6. V ostatních soutěžích startují účastníci na náklady vysílající složky nebo na své vlastní. 

3.1.7. Příjmy z pořádání soutěží, nad limit uvedený v dohodě, přísluší pořadateli. 

3.1.8. Příjmy z reklam, které zajistí pořadatel, přísluší pořadateli. Pokud reklamy zajistí svazový orgán, 

náleží tento příjem svazovému orgánu. 

3.1.9. Pokud jsou účastníkům na soutěži vypláceny náhrady (stravné, jízdné a nocležné), je pro jejich 

maximální výši rozhodující tato ES a obecně platný právní předpis. 

3.1.10. Věcné ceny, finanční odměny apod. za umístění se řídí rozpisem dané soutěže, který respektuje 

obecně platné předpisy. 

3.2 Vyplácení náhrad při soutěžích pořádaných SZČR, OSKZ (PSZ) závodníkům: 

Závodníci startují na náklady vysílací složky, nebo na své vlastní náklady. 

3.3 Vyplácení náhrad při soutěžích pořádaných SZČR, OSKZ (PSZ) rozhodčím: 

3.3.1 Jízdné: 

• na jízdné má nárok každý delegovaný rozhodčí, který se zúčastní soutěže. Jízdné se vyplácí dle 

předložených jízdenek, nebo dle tarifních kilometrů z místa bydliště do místa konání soutěže v 

souladu s přílohou č.1 – „JÍZDNÉ OBYCEJNÉ A ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ JEDNOSMERNÉ“. 

• při použití osobního vozidla bude hrazeno jízdné ve výši veřejného dopravního prostředku (vlak, 

autobus), nebo dle tarifních kilometrů z místa bydliště do místa konání soutěže v souladu s přílohou 

č.1 – „JÍZDNÉ OBYCEJNÉ A ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ JEDNOSMERNÉ“. 

3.3.2 Slevy jízdného – na rozhodčího se pohlíží jako na osobu samostatně cestující. 

3.3.3 Stravné – na stravné má nárok každý delegovaný rozhodčí, který se zúčastní soutěže. Stravné 

musí být v souladu s nařízením MF ČR a s ohledem na finanční situaci SZČR (minimální 

stravné). 

3.3.4 Nocležné – podle dokladů, rozhodčí je povinen využít nocleh zajištěný pořadatelem akce. 

3.4 Odměna za výkon funkcí rozhodčím: 

3.4.1 Mezinárodní soutěže pořádané SZČR: 

hlavní rozhodčí             2.000,- Kč za soutěžní den 

předseda žíněnky, rozhodčí a tabulkář  1.800,- Kč za soutěžní den 

3.4.2 Soutěže ČR jednotlivců a družstev: 

hlavní rozhodčí             1.500,- Kč za soutěžní den 

předseda žíněnky, rozhodčí a tabulkář  1.300,- Kč za soutěžní den 
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rozhodčí Junior    1.300,- Kč za soutěžní den 

3.4.3 Oblastní soutěže jednotlivců a družstev: 

hlavní rozhodčí             1.000,- Kč za soutěžní den 

předseda žíněnky, rozhodčí a tabulkář     800,- Kč za soutěžní den 

rozhodčí Junior:                800,- Kč za soutěžní den 

3.4.4 Hlavní rozhodčí je povinen na základě osobního hodnocení nekvalitní práce rozhodčího 

(tabulkáře) danou odměnu snížit až o 50% a tuto skutečnost nahlásit komisi rozhodčích daného 

příslušného řídícího orgánu. 

3.4.5 Hlavní rozhodčí na základě prokázání požití alkoholických nápojů (např. dechovou zkouškou) 

rozhodčímu před nebo při soutěži je povinen zadržet provinilci odměnu a tuto skutečnost 

nahlásit komisi rozhodčích daného příslušného řídícího orgánu. 

3.4.6 V utkáních družstev, neturnajovým způsobem, se odměna rozhodčímu snížit nemůže. Hlavní 

rozhodčí musí nekvalitní práci rozhodčího uvést ve zprávě a finanční postih provede 

kompetentní orgán. 

3.4.7 Odměny v soutěžích jednotlivců a turnajů družstev jsou vzájemně nezávislé. 

3.4.8 V případě, že se na soutěž nebo utkání dostaví delegovaný rozhodčí a soutěž se nekoná a toto 

nebylo včas a řádně odhlášeno – viz SŘ SZČR, náleží každému z rozhodčích mimo cestovních 

náhrad paušální odměna ve výši 500,- Kč. 

3.5 Zástupce řídícího svazu: 

3.5.1 Zástupci řídícího svazu přísluší náhrada výloh (jízdné, stravné a nocležné) jako rozhodčímu. 

3.5.2 Odměna za výkon funkce je shodná s výší odměny hlavního rozhodčího. 

3.6 Odměna za výkon zdravotní služby: 

Za výkon zdravotní služby přísluší odměna: 

lékaři (MUDr.)   100,- Kč za hodinu - minimálně 1.000,- Kč za den  

zdravotní sestře    80,- Kč za hodinu - minimálně    800,- Kč za den 

zdravotníku ČČK 60,- Kč za hodinu - minimálně    600,- Kč za den 

3.7 Odměna za výkon dalších funkcí: 

3.7.1 Za další služby přísluší odměna: 

hlasateli                                            40,- Kč za hodinu 

pomocným rozhodčím                   150,- Kč za soutěžní den 

za ruční vypsání diplomů               7,- Kč za diplom 

za vypsání plakátů, (bez fakturace za jejich tisk)                 15,- Kč za plakát 

hospodáři, který provedl vyúčtování akce (SZČR)            400,- Kč za akci 

hospodáři (OSKZ+PSZ)           180,- Kč za akci 

za zapůjčení výpočetní a kopírovací techniky                    100,- Kč za hod. provozu 

správce videotechniky a časomíry                     2.000,- Kč za akci (soutěž) 

3.7.1 Jízdné, stravné a nocležné se řídí podle náhrad rozhodčím. 

3.8 Maximální výše všech vyplácených finančních položek: 
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Výše všech vyplacených finančních položek je odvozená od ekonomických možností rozpočtu 

jednotlivých organizačních složek SZČR. Nesmí však být snížena více než o 25%. 

 

4. STARTOVNÉ 

4.1 Startovné na MČR: 

Startovné na MČR je stanoveno pro všechny věkové kategorie ve výši 100,- Kč. 

 

4.2 Startovné na nemistrovských soutěžích: 

Při konání nemistrovských soutěží mohou pořadatelé vybírat od startujících závodníků jiných 

zápasnických oddílů startovné, jehož výši určí pořadatel v rozpisu soutěže. 

 

5. FINANCOVÁNÍ OSTATNÍCH AKCÍ 

5.1. Všeobecná ustanovení: 

Při zabezpečování všech akcí se musí postupovat s maximální hospodárnosti. 

5.2 Náklady na školení, doškolení a semináře:  

Náklady na školení, doškolení a semináře jsou součástí rozpočtu SZČR, OSKZ a PSZ na běžný rok. 

5.3 Úhrada posluchačů za školení, doškolení a semináře: 

Posluchači školení, doškolení a seminářů se akcí účastní na vlastní náklady.  

5.4 Poplatky za školení pořádané SZČR: 

Školení trenérů III. třídy (nová licence)  1.500,- Kč 

Obnova trenérské licence       800,- Kč 

Seminář TMK SZČR       200,- Kč 

Školení nových rozhodčích      400,- Kč 

Seminář KR SZČR       200,- Kč 

5.5 Úhrada mzdy za zameškanou práci: 

Posluchači se nehradí ušlá mzda, ani jiná forma úhrady zameškané práce. 

5.6 Úhrada vedoucím a lektorům akcí: 

Vedoucímu akce a lektorům je hrazeno cestovné, ubytovací a stravovací náklady. 

5.6.1 Za každý pracovní den může být vedoucímu a lektorovi poskytnuta odměna 280,- Kč, nejvýše 

však na dobu 5ti dnů v kalendářním měsíci. Lektorovi přísluší odměna pouze tehdy, pokud mu 

není hrazena lektorská činnost hodinovou sazbou. 

5.6.2 Vedoucímu přísluší za vyúčtování akce odměna ve výši 180,- Kč. 

5.6.3 Hodinové sazby za lektorskou činnost jsou stanoveny ve výši:  

lektor  100,- Kč za hodinu přednášky nebo praxe 

lektor – lékař 150,- Kč za hodinu přednášky nebo praxe 

lektor – masér 100,- Kč za hodinu přednášky nebo praxe 
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5.5.4 Za každý pracovní den může být vedoucímu a lektorovi poskytnuta odměna 500,- Kč, nejvýše 

však na dobu 5ti dnů v kalendářním měsíci. Lektorovi přísluší odměna pouze tehdy, pokud mu není 

hrazena lektorská činnost hodinovou sazbou. 

5.5.5 Vedoucímu přísluší za vyúčtování akce odměna ve výši 300,- Kč. 

5.5.4 Hodinové sazby za lektorskou činnost jsou stanoveny ve výši:  

lektor  200,- Kč za hodinu přednášky nebo praxe 

lektor – lékař 250,- Kč za hodinu přednášky nebo praxe 

lektor – masér 200,- Kč za hodinu přednášky nebo praxe 

 

5.7 Limity pro celodenní stravování: 

Maximální limit při celodenním stravování nesmí překročit stravní normu danou zákonem. 

5.7.1 Při částečném stravování v den zahájení a ukončení akce lze z celodenního limitu stravovat 

následovně: 

snídaně 20 % z limitu na celodenní stravování 

oběd 45 % z limitu na celodenní stravování 

večeře 35 % z limitu na celodenní stravování 

5.7.2 Při kontrolních srazech a výcvikových táborech reprezentantů ČR platí stejné podmínky 

odpovídající této ES. 

5.7.3 Ve výjimečných případech může VV SZČR navýšit horní hranici limitu na stravování až o 

25% maximálního limitu, případně do výše prokázaných výdajů. Tato výjimka musí být ve VV 

SZČR předem schválena. 

 

6. DALŠÍ POPLATKY  

6.1. Poplatek za registraci a výměnu průkazu zápasu: 

Při registraci, výměně a obnově průkazu zápasu jsou stanoveny za vystavení průkazu poplatky 50,-Kč 

pro mladší žáky, žáky, kadety, juniory a muže (včetně ženských složek). 

6.2. Roční členský příspěvek:  

Každý člen SZČR je povinen zaplatit svazu roční členský příspěvek ve výši: 

členové do 13 let   100,- Kč 

členové 14 - 18 let včetně  200,- Kč 

členové 19 let a starší  400,- Kč 

členové nad 60 let  100,- Kč 

6.3. Určení výše ročního členského příspěvku: 

Výše členského příspěvku je dána rokem narození žadatele, který předkládá žádost o vystavení průkazu 

zápasu. 

6.4. Členský příspěvek u cizích státních příslušníků: 

Cizince je možno registrovat ve SZČR pouze na jeden kalendářní rok. Členské příspěvky u cizinců se 

platí ve stejné výši jako u závodníků z ČR. Ke každému členskému příspěvku musí cizinec SZČR 

zaplatit finanční částku ve výši 2.000,- Kč. 

Upozornění: Poplatek 2.000,- Kč se nevztahuje na věkovou kategorii žactva. 
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6.5. Poplatky při výměně průkazu zápasu: 

6.5.1. původní průkaz zápasu odevzdáván ke znehodnocení: 

žáci, kadeti, junioři a muži (včetně ženských složek)  50,- Kč 

cizí státní příslušníci     50,- Kč 

6.5.2 Při vystavení duplikátu průkazu zápasu, kdy původní průkaz zápasu není odevzdán ke 

znehodnocení: 

žáci, žákyně (včetně cizinců)                  50,- Kč 

kadeti, junioři a muži (včetně ženských složek)  200,- Kč 

cizí státní příslušníci (mimo žáků a žákyň)                200,- Kč 

 

6.6. Výjimka ze zaplacení poplatků: 

Výjimkou ze zaplacení poplatku při výměně průkazu zápasu bez odevzdání starého průkazu k 

znehodnocení může být potvrzení Policie ČR o zcizení osobních dokladů včetně průkazu zápasu. 

6.7. Změna výše registračních poplatků a členských příspěvků: 

Platnost a výše registračních a členských příspěvků je až do dalšího rozhodnutí VV SZČR neměnná. 

 

7. ODSTUPNÉ A POPLATKY ZA PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ 

7.1. Odstupné: 

Oddíl, do kterého sportovec hlásí přestup (hostování), je povinen zaplatit (uhradit) odstupné oddílu 

zápasu, ze kterého závodník odchází. 

7.1.1. Výše odstupného mezi oddíly se stanoví dohodou. 

7.1.2. Odstupné může být vyrovnáno i jiným než finančním způsobem, dle dohody mezi oddíly. 

7.2. Poplatky za podání žádosti o přestup: 

7.2.1. Za každou podanou žádost o přestup je stanoven poplatek 100,- Kč. 

7.3. Poplatek za odvolání žádosti o přestup: 

• Za odvolání ohlášeného přestupu v době stanovené přestupním řádem zaplatí sportovec poplatek 

100,- Kč. 

• Za odvolání proti rozhodnutí o přestupu činí poplatek 500,- Kč.   

7.4. Poplatek za podání žádosti o hostování: 

Za každou podanou žádost o hostování se hradí poplatek 100,- Kč. 

7.5. Poplatek za odvolání žádosti o hostování: 

Za odvolání ohlášeného hostování v době stanovené přestupním řádem zaplatí sportovec poplatek  

100, - Kč. 

 

8. PENĚŽITÉ POKUTY 

8.1. Výše peněžité pokuty: 

• jednotlivcům do výše                 3.000,- Kč 
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• družstvům do výše  15.000,- Kč 

8.2. Pokuta pro sportovce za neoprávněný start nebo činnost (rozhodčí a trenéři) v zahraničí:  

Za neoprávněný start sportovce v zahraničí, nebo za nepovolenou činnost v zahraničí (rozhodčí a 

trenéři) se kromě povinnosti uhradit i zpětně všechny předepsané poplatky uděluje provinilci 

pořádková pokuta ve výši 5.000,- Kč. 

8.3. Pokuta pro oddíl za neoprávněný start sportovce nebo činnost (rozhodčí a trenéři) v zahraničí: 

Za neoprávněný start sportovce v zahraničí, nebo za nepovolenou činnost (rozhodčí a trenéři) v 

zahraničí se uděluje oddílu provinilce pořádková pokuta ve výši 15.000,- Kč. 

8.4. Další pokuty pro jednotlivce: 

Peněžitou pokutu u jednotlivce v dalších případech může stanovit disciplinární orgán na základě svého 

rozhodnutí až do uvedené výše. 

8.5. Pořádkové pokuty oddílům: 

Pořádkové pokuty oddílům mohou být uloženy za: 

8.5.1. Nedodržení povinností a nařízení daných směrnicemi SZČR pořadatelem, či účastníkem utkání 

nebo soutěže: 

• u soutěží v rámci oblastí                    1.000,- až 3.000,- Kč 

• u soutěží v rámci republiky                5.000,- až 8.000,- Kč 

8.5.2. Neuskutečnění utkání a neoznámení této skutečnosti účastníkům soutěže: 

• u soutěží v rámci oblastí                        3.000,- Kč 

• u soutěží v rámci republiky                    9.000,- Kč 

8.5.3. Za uzavření sportoviště je pokuta                           10.000,- Kč 

8.5.4. Za zastavení závodní činnosti družstvu je pokuta   15.000,- Kč 

8.6. Za kontumační utkání:                       

u soutěže I. ligy             5.000,- Kč 

8.7. Za každé další kontumační utkání v jednom ročníku soutěže: 

u soutěží I. ligy             3.000,- Kč 

odstoupení ze soutěže            5.000,- Kč 

8.8. Za nedodání definitivní přihlášky oddílů k soutěži v elektronické podobě na e-mailovou adresu 

tabulkového rozhodčího, která je uvedena v rozpise soutěže (pokud není v rozpise soutěže uvedeno 

jinak) 300,- Kč 

 

9. POPLATKY A NÁMITKY 

9.1. Poplatky za podání námitky k I. instanci, hlavnímu rozhodčímu: 

Každá podaná námitka musí být doložena peněžitým vkladem ve výši: 

• u soutěží v rámci oblastí        300,- Kč 

• u soutěží v rámci republiky        500,- Kč 

9.2 Poplatky za odvolání proti rozhodnutí I. instance, STK nebo disciplinárního orgánu: 

Poplatek za odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu činí: 
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• pro družstvo       1.000,- Kč 

• pro jednotlivce         500,- Kč 

9.3 Poplatek za podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí VV SZČR ke KRK SZČR: 

Poplatek za podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí VV SZČR ke KRK SZČR činí: 

• pro družstvo       1.500,- Kč 

• pro jednotlivce         800,- Kč 

9.4 Vrácení poplatku za podání námitky nebo odvolání: 

Pokud bude námitka či odvolání projednáno kladně, vrací se subjektu, který námitku podal, peněžitý 

vklad v plné výši. 

 

10. NÁHRADY PŘI ZAHRANIČNÍCH CESTÁCH 

Veškeré náhrady při zahraničních pracovních cestách se řídí předpisy MF ČR, předpisy ČUS pro mezinárodní 

činnost a ekonomickými možnostmi SZČR. 

 

11. UVOLŇOVÁNÍ ČLENU SZČR DO ZAHRANIČÍ 

11.1. Poplatek za povolení startu závodníka muže nebo ženy v zahraničí: 

Současně se žádostí o povolení startu závodníka muže nebo ženy, člena SZČR, v zahraničí předloží 

závodník potvrzení o úhradě poplatku ve výši: 

• I. liga (nejvyšší soutěž dané země)    8.000,- Kč 

• regionální liga (nižší soutěž dané země)   4.000,- Kč 

11.2. Poplatek za povolení startu závodníka juniora nebo kadeta v juniorské soutěži v zahraničí: 

Současně se žádostí o povolení startu závodníka juniora nebo kadeta, člena SZČR, v zahraničí předloží 

závodník potvrzení o úhradě poplatku ve výši 1.000,- Kč. 

11.3. Poplatek za povolenou činnost rozhodčího v zahraničí: 

Současně se žádostí o povolení činnosti rozhodčího, člena SZČR, v zahraničí předloží rozhodčí 

potvrzení o úhradě poplatku ve výši 10.000,- Kč. 

11.4. Poplatek za povolenou činnost trenéra v zahraničí: 

Současně se žádostí o povolení činnosti trenéra, člena SZČR, v zahraničí předloží trenér potvrzení o 

úhradě poplatku ve výši: 

• 10.000,- Kč za povolení činnosti v zahraničí do 6 měsíců 

• 20.000,- Kč za povolení činnosti v zahraničí více než 6 měsíců. 

11.5. Úhrada poplatků za povolení činnosti v zahraničí: 

11.5.1. Poplatek za povolení činnosti v zahraničí se platí na každý kalendářní rok (od 1. 1. do 31. 12. 

každého roku). Poplatek musí být SZČR uhrazen do 30. 11. předchozího roku před začátkem 

činnosti v zahraničí. 

11.5.2. Pokud došlo k dohodě se zahraničním partnerem v průběhu roku, musí být poplatek uhrazen do 

7 dnů po uzavření dohody, vždy však před podáním žádosti SZČR o povolení činnosti v zahraničí 

a před odjezdem do zahraničí. 

11.6. Osvobození od úhrady poplatků z činnosti v zahraničí: 

Úhrada za, výkon funkce trenéra a rozhodování rozhodčích v zahraničí se nevztahuje na: 
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• trenéry a rozhodčí, delegované SZČR na soutěže v zahraničí 

• trenéry a rozhodčí, kteří se zúčastňují se svými oddíly recipročního mezinárodního styku, 

povoleného SZČR. 

 

12. UDĚLOVÁNÍ ODMĚN 

12.1. Obecné ustanovení: 

Odměny v této směrnici SZČR jsou vypsány pro sportovce, reprezentační trenéry, oddíly a kluby, které 

se zásadním způsobem podílejí na výsledcích reprezentace České republiky. Výše stanovených odměn 

této směrnice bude vždy vycházet z aktuálních ekonomických možností SZČR. 

12.2. Odměny sportovcům: 

12.2.1. Řádné odměny sportovcům: 

Maximální výše odměny je stanovena touto směrnicí. Předseda Komise vrcholového zápasu (dále jen 

KVZ) v souladu s touto směrnicí zpracovává návrh VV SZČR, který ho s konečnou platností schvaluje, 

případně dle aktuálních ekonomických možností SZČR upraví. 

12.2.2. Podmínky přidělení odměny: 

Schválení odměny v maximálně uvedené výši je ve všech věkových a hmotnostních kategoriích 

podmíněno nejméně jedním vítězstvím v soutěži. V případě nesplnění této podmínky na odměnu 

nevzniká nárok. 

12.2.3. Druhy a způsoby odměn: 

• jednorázová 

• dlouhodobá po dobu jednoho kalendářního roku ve formě krátkodobého úvazku k SZČR 

• dlouhodobá po dobu jednoho kalendářního roku ve formě mimořádné podpory sportovce formou 

mimořádného příspěvku na jeho sportovní přípravu 

12.2.4. Mimořádné odměny sportovcům: 

Maximální výše odměny je stanovena touto směrnicí na 80% z odměny za 5. místo, respektive 8. místo 

daného typu soutěže. Výši odměny sportovcům navrhuje příslušný reprezentační trenér, a to 

prostřednictvím Předsedy KVZ, který daný návrh předloží VV SZČR, který ho s ekonomickou 

možností SZČR upraví. 

12.2.5. Podmínky přidělení odměny: 

Schválení odměny v maximálně uvedené výši je ve všech věkových a hmotnostních kategoriích 

podmíněno nejméně jedním vítězstvím v soutěží a umístěním závodníka v první polovině startovního 

pole. V případě nesplnění této podmínky na odměnu nevzniká nárok. 

12.2.6. Systém finančního ocenění (finanční vyjádření): 

Pro potřeby výpočtu je za 100% považována částka, která je uvedena v kolonce jednotlivých umístění v 

kategorii Olympijské hmotnostní kategorie dospělí. Konkrétně to znamená, že procentuální vyjádření v 

kategoriích neolympijské hmotnostní kategorie dospělých, U23, junioři a kadeti se vztahuje k částkám 

uvedeným v kategorii Olympijské hmotnostní kategorie dospělí. 

OH muži a ženy   MS muži a ženy OH hmot.        ME muži a ženy OH hmot. 

1.místo 500.000,- Kč  300.000,- Kč       150.000,- Kč 

2.místo 400.000,- Kč  200.000,- Kč       100.000,- Kč 

3.místo  350.000,- Kč  140.000,- Kč         70.000,- Kč 

5.místo  250.000,- Kč    90.000,- Kč         50.000,- Kč 
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7.místo  200.000,- Kč        50.000,- Kč         35.000,- Kč 

8.místo  150.000,- Kč        30.000,- Kč         20.000,- Kč 

 

MS muži a ženy mimo OH hmot.  ME muži a ženy mimo OH hmot. 

1.místo       100.000,- Kč   50.000,- Kč 

2.místo        67.000,- Kč   33.000,- Kč 

3.místo        47.000,- Kč   23.000,- Kč 

5.místo        30.000,- Kč   17.000,- Kč 

 

MS U23 muži a ženy   ME U23 muži a ženy 

1.místo        100.000,- Kč   50.000,- Kč 

2.místo          67.000,- Kč   33.000,- Kč 

3.místo          47.000,- Kč   23.000,- Kč 

5.místo          30.000,- Kč   17.000,- Kč 

 

MS junioři a juniorky   ME junioři a juniorky 

1.místo      200.000,- Kč            100.000,- Kč 

2.místo      133.000,- Kč   67.000,- Kč 

3.místo     93.000,- Kč   47.000,- Kč 

5.místo      60.000,- Kč   33.000,- Kč 

7.místo     33.000,- Kč   23.000,- Kč 

8.místo      20.000,- Kč   13.000,- Kč 

 

MS kadeti a kadetky   ME kadeti a kadetky 

1.místo      100.000,- Kč   50.000,- Kč 

2.místo     67.000,- Kč   33.000,- Kč 

3.místo      47.000,- Kč   23.000,- Kč 

5.místo      30.000,- Kč   17.000,- Kč 

12.3. Odměny reprezentačním trenérům 

12.3.1. Specifikace pojmu reprezentační trenér: 

Reprezentační trenér je trenér jmenovaný SZČR pro daný rok a pro danou věkovou kategorii, který má 

podepsánu se SZČR platnou smlouvu o činnosti. 

12.3.2. Řádné odměny reprezentačním trenérům: 

Maximální výše odměny je stanovena touto směrnicí. Předseda KVZ v souladu s touto směrnicí 

zpracovává návrh VV SZČR, který ho s konečnou platností schvaluje, případně dle aktuálních 

ekonomických možností SZČR upraví. 

12.3.3. Stanovená odměna: 
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100% z řádné odměny, kterou dostane sportovec na každé dané akci. Z mimořádné odměny sportovce 

reprezentačnímu trenérovi odměna nenáleží. 

12.4. Odměny kmenovým oddílům, klubům 

12.4.1. Řádné odměny kmenovým oddílům, klubům: 

Maximální výše odměny je stanovena touto směrnicí. Předseda KVZ v souladu s touto směrnicí zpracovává 

návrh VV SZČR, který ho s konečnou platností schvaluje, případně dle aktuálních ekonomických možností 

SZČR upraví. 

12.4.2. Specifikace pojmu kmenový oddíl, klub: 

Za kmenový oddíl, klub je považován takový oddíl, klub, ve kterém byl sportovec registrován 

minimálně poslední 2 roky před dosažením výsledku, umožňujícím přidělení odměny. 

12.4.3. Stanovená odměna: 

Ve věkových kategoriích kadeti, junioři 100% z řádné odměny, kterou dostane nejúspěšnější sportovec 

z daného oddílu, klubu, na každé dané akci a 50% z řádné odměny, kterou dostanou další sportovci z 

daného oddílu, klubu, na každé dané akci. 

12.4.4. Z mimořádné odměny sportovce kmenovému klubu odměna nenáleží: 

Ve věkové kategorii U23 50% z řádné odměny, kterou dostane nejúspěšnější sportovec z daného 

oddílu, klubu na každé dané akci a 30% z řádné odměny, kterou dostanou další sportovci z daného 

oddílu, klubu, na každé dané akci. 

12.4.5. Z mimořádné odměny sportovce kmenovému klubu odměna nenáleží. 

Podmínky přidělení odměny: 

• Ve věkových kategoriích kadeti, junioři má možnost získání odměny každý oddíl, klub, který splní 

podmínky specifikace kmenový oddíl, klub. 

• Ve věkových kategoriích U23 má možnost získání odměny pouze oddíl, klub, který alespoň 

částečně a aktivně participuje na přípravě sportovce, nesplnění této podmínky oddílu, klubu 

odměna nenáleží. 

 

13. PLATNOST ES SZČR 

13.1. Výklad, změny nebo doplňky této Ekonomické směrnice SZČR: 

Výklad, změny nebo doplňky této ES provádí pouze a výhradně VV SZČR. Všechny záležitosti, které 

nejsou řešeny touto ES a případná další rozhodnutí VV SZČR, se musí řídit obecně platnými zákony a 

předpisy.  

13.2. Platnost této Ekonomické směrnice SZČR:    

Tato ES byla schválena VV SZČR dne 4.9.2020 a nabývá platnosti dne 1.10.2020. 

 

Belo SVITEK v.r.                   Věra ŠVAGROVSKÁ v.r. 

předseda VV SZČR               předseda EK SZČR 


