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SMĚRNICE
o odměňování rozhodčích v ČSPS
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článek 1
Rozsah platnosti směrnice
Sboru rozhodčích (jeho členům) přísluší za řízení soutěží v plaveckých sportech odměna. Výši
odměny za řízení mistrovských i nemistrovských soutěží ČSPS všech stupňů stanoví příslušný řídící
orgán ČSPS ve sportovně technických dokumentech pro příslušný soutěžní ročník. Pro rok 2017 je
výše odměny uvedena v příloze 1 této směrnice.
Pro mezinárodní závody nebo nemistrovské soutěže pořádané oddíly je výše odměny rozhodčích
záležitostí dohody mezi oddílem a sborem rozhodčích.
článek 2
Výklad některých pojmů
Pro potřeby odměňování rozhodčích za řízení soutěží se člení sbor rozhodčích na následující
skupiny:
‐ vedoucí funkcionáři, zpravidla delegovaní řídícím orgánem soutěže (vrchní rozhodčí, vrchní
časoměřič, hlasatel, obsluha počítače)
‐ ostatní rozhodčí v rozsahu daném pravidly jednotlivých odvětví plaveckých sportů
‐ obsluha elektronické časomíry
Rozhodčímu obsluhujícímu elektronickou časomíru přísluší vedle odměny ve výši stanovené pro
vedoucí funkcionáře ještě odměna za montáž a demontáž časoměrného zařízení, pokud ji
provádí.
Delegovaným rozhodčím přísluší vedle odměny dle této směrnice také náhrada cestovních
nákladů a stravného dle příslušné směrnice ČSPS.
Výše odměny je stanovena za „půlden“, bez ohledu na délku soutěže.
článek 3
Závěrečná ustanovení
Pořadatel vyplacené odměny nedaní. Rozhodčí nebo delegát je povinen dodržovat zákon č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění ‐ § 10 ostatní příjmy odst. 1 písm. a)
(s uplatněním osvobození podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona).
Tato směrnice byla schválena výkonným výborem ČSPS dne 18.1. 2017 s účinností od 1. 1. 2017.
Dnem 1. 1. 2017 se ruší dosavadní směrnice o odměňování rozhodčích včetně směrnic o
odměňování obsluhy elektronické časomíry.
K výkladu této směrnice je oprávněn z pověření VV ČSPS výhradně ekonom ČSPS.

Mgr. Petr Ryška v.r.
předseda ČSPS

Mgr.Jan Novotný v.r.
generální sekretář ČSPS
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SAZEBNÍK
odměn rozhodčím v ČSPS
1. Odměna rozhodčím za výkon funkce v mistrovských soutěžích ČR a soutěžích vypisovaných ČSPS
a mezinárodních soutěžích:
a) vedoucí funkcionáři dle článku 2, odst. 1 směrnice
300,‐ Kč / půlden
b) ostatní rozhodčí
250,‐ Kč / půlden
c) vedoucí funkcionáři dle článku 2, odst. 1 směrnice – pracovní den
500,‐ Kč / půlden
d) ostatní rozhodčí – pracovní den
400,‐ Kč / půlden
2. Odměna rozhodčím za výkon funkce v krajských a oblastních soutěžích:
Dle ekonomických možností pořadatele, maximálně do částek, uvedených v čl. 1 tohoto
sazebníku.
3. Odměna za obsluhu a přípravu elektronické časomíry:
3.1 Montáž jedné sady dotykových desek včetně startovacího zařízení, kabeláže a jednořádkové
výsledkové tabule:
300,‐ Kč
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Dtto demontáž
300,‐ Kč
Montáž odskokových desek
50,‐ Kč/ks
Dtto demontáž
50,‐ Kč/ks
Montáž desitidílné LED výsl. Tabule
500,‐ Kč
Dtto demontáž
500,‐ Kč
Pokud je z provozních důvodů bazénu nutné po každém půldnu demontovat dotykové desky,
obdrží obsluha za každou takovou montáž a demontáž
200,‐ Kč
3.8 Uvedené sazby jsou stanoveny vždy za 1 komplet, bez ohledu na počet pracovníků, kteří
montáž provádějí.
3.9 a) Obsluha elektronické časomíry
500,‐ Kč / půlden
3.9. b) Obsluha elektronické časomíry – pracovní den
700,‐ Kč / půlden

4. Odměna pro zpracovatele přihlášek je za jednu soutěž
5.

1000,‐Kč.

Tato příloha směrnice č. 3/2017 byla schválena výkonným výborem ČSPS

dne 18.ledna 2017

s účinností od 1.1.2017.

Mgr. Petr Ryška v.r.
předseda ČSPS

Mgr.Jan Novotný v.r.
generální sekretář ČSPS

