
 
 

Pokyn předsednictva ČSMG č. 1/2019 
k výši odměn trenérů, pedagogů a lektorů                  

při akcích ČSMG 
 

 
 
I. Odměny trenérů a pedagogů při sportovních akcích pořádaných ČSMG 
 
I.1. Odměny trenérů a pedagogů na výcvikových táborech a jiných akcích ČSMG: 

a) Trenér lic. I. – 250,- Kč / hod. 
b) Trenér lic II. – 200,- Kč / hod. 
c) Trenér lic. III – 150,- Kč / hod. 
d) Asistent a demonstrant – 100,- Kč / hod. 
e) Baletní a taneční pedagog – 250,- Kč / hod. 

Trenérské licence a licence baletních a tanečních pedagogů eviduje sekretariát svazu. 

I.2. Odměny vedoucích trenérů středisek, tzn. SCM, SpS, sportovních akademií/RSM apod. (dále 
společně jen „střediska“) jsou stanovovány na každý rok rozhodnutím předsednictva ČSMG, 
obvykle měsíční paušální částkou. Na spolupracující a příležitostné trenéry mohou být 
vyčleněny prostředky v rámci Předsednictvem schváleného rozpočtu daného střediska. 

I.3. Odměny reprezentačních a zahraničních trenérů pro určitou reprezentační akci jsou 
stanovovány rozhodnutím Předsednictva v rámci Předsednictvem schváleného rozpočtu na 
reprezentaci pro dané období.  
Pokud se nejedná o přizvané zahraniční trenéry, nemůže být odměna vyšší, než dle čl. I., 
odst. I.1. tohoto Pokynu; dále nemůže být přiznána odměna za reprezentační akci pokud se 
jedná o trenérskou činnost hrazenou dle čl. I., odst. I.2. tohoto Pokynu; zpravidla bude výše 
odměny za reprezentační akci určena paušální částkou. 
 

II.  Odměny lektorů při akcích pořádaných ČSMG 
 
II.1. Odměny lektorů při seminářích, školeních, workshopech (dále společně jen „školení“): 

a) Za přednášku na školení: 450,- Kč / hod.  
(celková částka počítána jako součet: 300,- Kč za jednu hodinu vlastní školící činnosti 
+ 150,- Kč za přípravu podkladů apod. na jednu hodinu školení) 

b) Za přípravu testů: 50,- Kč / jedna normostrana A4 
c) Za kontrolu testů: 20,- Kč / jeden test 
d) V případě ústních zkoušek: 100,- Kč / 1 hod. 

II.2. Odměny zahraničních lektorů pro určitou vzdělávací akci jsou stanovovány rozhodnutím 
Předsednictva v rámci Předsednictvem schváleného rozpočtu na vzdělávání členů svazu pro 
dané období. 
 

III. Rozhodnutí Předsednictva 
 
III.1. Výše odměn dle čl. I., odst. I.1. a čl. II., odst. II.1. tohoto Pokynu byla schválena 

Předsednictvem dne 13.10.2017 a uvedena v zápisu č. 13/2017 z jednání Předsednictva (dále 
jen „rozhodnutí Předsednictva“). 

 
III.2.  Rozhodnutí Předsednictva se vztahuje na akce pořádané svazem (schválené Předsednictvem 

a zajišťované sekretariátem svazu či jinou Předsednictvem pověřenou osobou či subjektem). 


