
Platnost od 1. 3. 2020 
 

 
 

 

Český veslařský svaz (dále jen ČVS) 
Směrnice o odměňování trenérů na akcích ČVS 

kterou je upravena výše s forma odměn trenérů za práci pro ČVS na výcvikových 
táborech, testováních, zahraničních regatách atp. 

 
      schváleno předsednictvem ČVS dne: 25.2.2020 
      normativ:  2020/02/01 
 

 
 

Článek 1 
 

Odměňováni mohou být pouze trenéři s platnou trenérskou licencí u ČVS a vedoucí akce.  
 
Odměňování trenérů se řídí platnými dotačními podmínkami MŠMT, rozpočtem reprezentace 
a SCM. 
 
Odměňováni jsou trenéři pouze za práci nad rámec jejich povinností vyplývajících z jejich 
aktuálních dohod a smluv s ČVS.  
Ústřední trenér, ústřední trenér mládeže a koordinátoři projektu Talent ID nejsou za práci na 
výcvikových táborech, testováních, zahraničních regatách atp. odměňováni nad rámec jejich 
dohody s ČVS. 

 
Odměna je smluvní (na základě předložené faktury nebo na základě DPP) a je stanovena na 
základě předloženého rozpočtu akce schváleného generálním sekretářem ČVS. Ke smluvní 
odměně je možné uhradit cestovní náhrady v souladu s platnou Směrnicí ČVS. 

 
Odměny jsou součástí rozpočtu každé jednotlivé akce. Finanční náklady dílčích akcí včetně 
odměn jsou součástí finančního rozpočtu celoročního plánu akcí reprezentace a SCM. 

 
Příspěvek účastníků akce je stanoven podle jejího významu v souladu s rozpočtem akce. Výši 
příspěvku pro účastníky akce stanoví Ústřední trenér ČVS respektive Ústřední trenér mládeže 
ČVS na základě této směrnice. 

 
 

Článek 2 
 

Výše odměn (vyplácených na základě předložené faktury nebo případně na základě DPP) pro 
trenéry je stanovena takto: 

 
reprezentační akce seniorů A 
     mezinárodní regata 1000,- Kč/osoba/den; 
     výcvikový tábor/soustředění 500,- Kč/osoba/den; 
 
reprezentační akce seniorů B a juniorů, společné akce SCM 
     mezinárodní regata 500,- Kč/osoba/den; 
     výcvikový tábor/soustředění 250,- Kč/osoba/den; 
 
 

Ing. Dušan Macháček  

předseda ČVS   



Platnost od 1. 3. 2020 
 

 
 

 

Český veslařský svaz (dále jen ČVS) 
Směrnice o odměňování lékařů a fyzioterapeutů na akcích ČVS 
kterou je upravena výše a forma odměn lékařů a fyzioterapeutů za práci pro ČVS na 

výcvikových táborech, testováních, zahraničních regatách atp. 
 

      schváleno předsednictvem ČVS dne: 25.2.2020 
      normativ:  2020/02/02 
 

 
 
 

Článek 1 
 

Odměňování lékařů a fyzioterapeutů se řídí platnými dotačními podmínkami MŠMT, rozpočtem 
reprezentace a SCM. 
 
Odměňováni jsou lékaři a fyzioterapeuti pouze za práci nad rámec jejich povinností 
vyplývajících z jejich aktuálních dohod a smluv s ČVS.  

 
Odměna je smluvní (na základě předložené faktury nebo na základě DPP) a je stanovena na 
základě předloženého rozpočtu akce schváleného generálním sekretářem ČVS. Ke smluvní 
odměně je možné uhradit cestovní náhrady v souladu se Směrnicí ČVS. 

 
Odměny jsou součástí rozpočtu každé jednotlivé akce. Finanční náklady dílčích akcí včetně 
odměn jsou součástí finančního rozpočtu celoročního plánu akcí reprezentace a SCM. 

 
Příspěvek účastníků akce je stanoven podle jejího významu v souladu s rozpočtem akce. 
Výši příspěvku pro účastníky akce stanoví ústřední trenér, respektive ústřední trenér 
mládeže na základě této směrnice. 

 
 

Článek 2 
 

Výše odměn (vyplácených na základě předložené faktury nebo případně na základě DPP) pro 
lékaře a fyzioterapeuty je stanovena takto: 

 
Lékař 
     víkend a den pracovního klidu 2000,- Kč/osoba/den; 
     pracovní den 1000,- Kč/osoba/den; 
 
fyzioterapeut 
     víkend a den pracovního klidu 2000,- Kč/osoba/den; 
     pracovní den  500,- Kč/osoba/den; 
 
 

 
 

Ing. Dušan Macháček  
předseda ČVS 
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Český veslařský svaz (dále jen ČVS) 
Směrnice o odměnách za výsledky reprezentace 

kterou jsou upraveny odměny závodníkům, trenérům a veslařským klubům za 
umístění na OH, MS, MS U23 a MSJ ve veslování 

 
      schváleno předsednictvem ČVS dne: 25.2.2020 
      normativ:  2020/02/03 
 
 

 
Vyplácení odměn trenérům, závodníkům a veslařským oddílům za výsledky 
reprezentace se řídí pokyny MŠMT dalšími právními předpisy a rozpočtem 
ČVS. Vyplácení odměn trenérům, závodníkům a veslařským oddílům za 
výsledky reprezentace není nárokové 

 
 

Článek 1 
Odměny závodníkům 

 
 
Odměny závodníků za výsledky reprezentace se skládají z pevné a pohyblivé částky. Pevnou 
částku tvoří odměna za umístění, pohyblivou částku tvoří odměna za předjeté posádky. Výše 
finančního příspěvku je odstupňována v návaznosti na umístění. 
V případě dosažení dvou a více hodnocených výsledků není odměna krácena. 
 

1. Odměny závodníkům za výsledky na MS seniorů ve veslování nebo na Olympijských hrách. 
Odměna za výsledky reprezentace je určena pro závodníky, kteří se na MS seniorů ve 
veslování nebo na OH umístí v olympijské disciplíně do 10. místa a zároveň do první poloviny 
startovního pole, při účasti minimálně 8 posádek v této disciplíně. 
 
   Tabulka 1: Doporučené částky pro olympijské disciplíny na MS a OH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Odměny závodníkům za výsledky na MS seniorů do 23 let ve veslování 
Odměna za výsledky reprezentace je určena pro závodníky, kteří se na MS seniorů do 23 let ve 
veslování umístí v kategorii bez omezení vah do 10. místa a zároveň do první poloviny 
startovního pole, při účasti minimálně 8 posádek v této disciplíně. 

 
 

Umístění Pevná částka (Kč) Pohyblivá částka (Kč) 
 (osoba) (za každou předjetou posádku) 

1. místo 200 000,- 4 000,- 
2. místo 80 000,- 3 000,- 
3. místo 60 000,- 3 000,- 
4. místo 40 000,- 2 000,- 
5. místo 30 000,- 2 000,- 
6. místo 20 000,- 2 000,- 
7. místo 10 000,- 2 000,- 
8. místo 5 000,- 2 000,- 
9. místo 2 000,- 2 000,- 

10. místo 1 000,- 2 000,- 
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   Tabulka 2: Doporučené částky pro MS U23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Uvedené částky jsou před zdaněním. 
 

3. Odměny závodníkům za výsledky na MS juniorů ve veslování 
Odměna za výsledky reprezentace je určena pro závodníky, kteří se na MS juniorů ve veslování 
umístí do 10. místa a zároveň do první poloviny startovního pole, při účasti minimálně 8 posádek 
v této disciplíně. 

 
 
 
   Tabulka 3: Doporučené částky pro MSJ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Uvedené částky jsou před zdaněním. 
 
 

Článek 2 
Odměny reprezentačních trenérů 

 
 
Odměny reprezentačních trenérů za výsledky jsou vypočítány z odměny závodníka. V případě 
dosažení dvou a více hodnocených výsledků není odměna krácena. 
 
 Trenérovy posádky úspěšné na MS, MS U23 a MSJ náleží odměna ve výši 50% odměny 
závodníka dle článku 1 této směrnice.  
 
 

Článek 3 
Odměny osobních trenérů 

 
 
Osobnímu trenérovy závodníka, úspěšného na MS, MS U23 a MSJ náleží odměna. 
 
Osobní trenér závodníka, který se na MSJ, MS U23 nebo MS umístí do poloviny startovního pole a 

Umístění Pevná částka (Kč) Pohyblivá částka (Kč) 
 (osoba) (za každou předjetou posádku) 

1. místo 50 000,- 1 000,- 
2. místo 20 000,- 7 50,- 
3. místo 15 000,- 7 50,- 
4. místo 10 000,-   500,- 
5. místo 7 500,-   500,- 
6. místo 5 000,-   500,- 
7. místo 2 500,-   500,- 
8. místo 1 250,-   500,- 
9. místo    500,-   500,- 

10. místo   250,-   500,- 

Umístění Pevná částka (Kč) Pohyblivá částka (Kč) 
 (osoba) (za každou předjetou posádku) 

1. místo 50 000,- 1 000,- 
2. místo 20 000,- 7 50,- 
3. místo 15 000,- 7 50,- 
4. místo 10 000,-   500,- 
5. místo 7 500,-   500,- 
6. místo 5 000,-   500,- 
7. místo 2 500,-   500,- 
8. místo 1 250,-   500,- 
9. místo    500,-   500,- 

10. místo   250,-   500,- 
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zároveň do osmého místa (v závodech při počtu 8 a více startujících posádek), získají za tyto 
výsledky finanční odměnu. 
 
  Tabulka 4: finanční bonusy za výsledky na MSJ, MS U23 a MS 

Umístění MSJ, MS U23 a MS 
1. – 3.  18000,- Kč 
4. – 8.  10000,-Kč 

 
Na bonifikace lze použít maximálně částku 192 000,- Kč/rok. Pokud by součet všech 
bonifikací přesáhl tuto částku, pak se tato bonifikace rozdělí následujícím způsobem: 
Částku 192 000,- Kč/rok vydělíme součtem všech bodových ohodnocení. Tím získáme 
hodnotu jednoho bodu. Získané bodové ohodnocení vynásobíme hodnotou jednoho bodu, 
čímž získáme finanční bonus na měsíc. 

 
   Tabulka 5: bodové ohodnocení za výsledky na MSJ, MS U23 a MS 

Umístění MSJ, MS U23 a MS 
1. – 3.  18000 bodů 
4. – 8.  10000 bodů 

 
 
Výše uvedené odměny, respektive bodové ohodnocení, je uváděna na jednoho závodníka.  
Uvedené částky jsou před zdaněním. 
 

 
 
 

Článek 4 
Odměny veslařským klubům/oddílům  

 
Odměna se týká veslařskému klubu/oddílu, kde byl úspěšný reprezentant (dle článku 1 
této směrnice) poprvé registrován jako člen ČVS. 
 
Odměna klubu/oddílu činí 25% odměny závodníka dle článku 1 této směrnice. 
 
Uvedené částky jsou před zdaněním. 
 
 
Předsednictvo ČVS může na základě vážných důvodů upravit výši odměn 

 
 

 

Ing. Dušan Macháček  
předseda ČVS 
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Český veslařský svaz (dále jen ČVS) 
Směrnice o refundaci nákladů klubům/TJ za využívání prostor 

při společných akcích SCM a reprezentace 
 
      schváleno předsednictvem ČVS dne: 25.2.2020 
      normativ:  2020/02/04 
 
 
 

 
 

Refundace nákladů oddílům/klubům bude vyplácena za akce, které organizuje ústřední trenér ČVS 
(dále jen ÚT) nebo ústřední trenér mládeže ČVS (dále jen ÚTM). Konečná výše refundace musí 
být schválena ÚT, respektive ÚTM.  
 
Refundace za využití sportovních prostor bude vyplacena oddílům ve výši 50,- Kč za každou 
osobu a den využívání prostor. Využívané prostory musí být majetkem daného klubu/oddílu nebo 
jej daný klub/oddíl musí mít v řádném nájmu. 
Refundace za využívání motorového člunu bude vyplácena ve výši 400,- Kč za každý den 
využívání. Motorový člun musí být majetkem daného klubu/oddílu nebo jej daný klub/oddíl musí 
mít v řádném nájmu. 
 
Refundace mohou být vyplaceny pouze v případě, že jsou v souladu s platnými dotačními 
podmínkami MŠMT a příslušnými rozpočty pro daný kalendářní rok. 
 
 
 
 

Ing. Dušan Macháček  
předseda ČVS 

  


