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1. Oblast vzdělávání   
 

1.1. Odměny lektorů 

 
Lektoři jsou odměňováni od 400Kč/60 minut. Výše odměny může být ovlivněna 
kvalifikací (odborností), délkou praxe (zkušenostmi) v daném oboru a specifikací akce 
(např. netypické či naopak velmi žádané téma, obsazenost kurzu). 
Konkrétní výši odměny, popř. provize ze zisku týkající se konkrétní akce, posuzuje a 
schvaluje předseda Komise vzdělávání ve spolupráci s manažerem vzdělávání. 
 

1.2. Podmínky pro spolupráci s lektorem 

 
Každý lektor hlavního vzdělávacího programu, specializovaných kurzů a workshopů, 
musí být kanceláří FISAF.cz informován o Popisu činnosti lektora při organizování 
vzdělávací akce FISAF.cz. Současně je povinen uzavřít s FISAF.cz následující 
dokument: 

a. Smlouva o spolupráci s lektorem FISAF.cz (příloha č. 1) 

 

2. Oblast pořádání soutěží a dalších akcí  
  

2.1. Odměna za práci rozhodčích při soutěžích Českého svazu aerobiku a 
fitness.FISAF.cz  

 
      Soutěžní formy sportovního aerobiku 
 SA, FT, ATS, ČSH, ČMP, SAMC                                           250,- Kč / hod. (60 minut) 

SA, FT, ATS příprava před závodem (cca 4 hodiny práce)                  1.000,- Kč
 přestávky mezi kategoriemi                                                       80,- Kč/hod. (60 minut) 
            hlavní rozhodčí                                                                                       500,- Kč závod 

Organizátor vyplatí příslušnou odměnu v hotovosti nebo převodem na bankovní účet 
do sedmi pracovních dnů na základě uzavřené Smlouvy s organizátorem (příloha č. 
2)   
Hlavní rozhodčí předá organizátorovi po skončení akce Výkaz odvedené práce 
(příloha č. 3).  

 
2.2. Odměna za organizační práce při soutěžích Českého svazu aerobiku a 

fitness.FISAF.cz  

 
   SA, FT, ATS, ČSH, ČMP, SAMC                                                 6 000,- Kč/den konání 
      (viz Smlouva s organizátorem Příloha č. 2) 

 

3. Ostatní odměny a provize 
 

3.1. Odměnu členů komisí, členů výkonného výboru a mimořádnou odměnu 
pracovníkům kanceláře FISAF.cz schvaluje na konci roku podle hospodářského 
výsledku prezident FISAF.cz. Návrh výše odměn předkládá prezidentovi hlavní 
manažer FISAF.cz nebo Výkonný výbor FISAF.cz. 

       

3.2. Odměnu členů komisí, členů výkonného výboru a pracovníků kanceláře za 
vícepráce např. překlady, přípravu skript a dalších materiálů, odměnu za činnost 
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vedoucí k uzavření partnerských smluv apod. schvaluje na základě písemně uzavřené 
Příkazní smlouvy (příloha č. 5) nebo dohody o provedení práce (příloha č. 4).  

Výkonný výbor FISAF.cz a to dle následujících pravidel: 
 

Druh činnosti Pravidlo pro výpočet odměny 

překlady pravidel a dalších materiálů 300,- Kč za normostranu (1800 znaků) 

příprava skript a podobných materiálů 500,- Kč za normostranu (1800 znaků) 

získání finančního plnění třetího 
subjektu na základě Příkazní smlouvy 

15 % plnění ze získaných finančních 
prostředků 

 

4. Poskytování cestovních náhrad a stravného 
               

4.1. Směrnice je vypracována v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a v souladu 
s ustanovením § 4 odstavec 1 písmeno k) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, 
v platném znění. Na cestovní náhrady mají nárok všichni zaměstnanci v hlavním 
pracovním poměru a pracovníci na DPP. Cestovní náhrady jsou vypláceny v souladu 
se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 odstavec 1 
písmeno k) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění. 

4.2. Náhrada jízdních výdajů v prokázané výši se uhradí jízdní výdaje za jízdné veřejnou 
hromadnou dopravou (železnice, autobus),  

4.3. Náhrada cestovních výdajů za použití vlastního motorového vozidla kilometrovné 
4,50,- Kč kilometr 

4.4. Cestovné na základě živnostenského oprávnění 
Osobám vykonávajícím činnost pro FISAF.cz na základě živnostenského oprávnění 
nelze cestovní výdaje vyplácet dle zákoníku práce, neboť se jedná o náklad 
živnostníka, který uplatňuje ve svém účetnictví, případně v paušálních nákladech. 
Osoby pracující na živnostenský list si náklady na cestu fakturují společně s částkou 
za službu, kterou pro FISAF.cz vykonaly, a to ve výši 4,50,- Kč/kilometr. 
 

4.5. Stravné:  
Výši nákladů na stravné schvaluje Výkonný výbor svazu (při soutěžích a dalších 
akcích) -  za kalendářní den přísluší zaměstnanci stravné  
4.5.1. 72,-Kč doba trvání 5 -12 hod.  
4.5.2. 109,-Kč trvá-li práce déle než 12 hod. 
4.5.3. 171,-Kč déle než 18 hod. 
 

Přílohy 
Příloha č. 1: Smlouva o spolupráci s lektorem / DPP, faktura/ 
Příloha č. 2: Smlouva s organizátorem 
Příloha č. 3: Výkaz odvedené práce rozhodčích 
Příloha č. 4: Dohoda o provedení práce 
Příloha č.5 : Příkazní smlouva 

 
 

 
 

V Praze dne   1.1.2017 
 
Mgr. Jana Havrdová 
Prezidentka FISAF.cz 
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Směrnice odměňování - Příloha č. 1 (DPP) 
 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI S LEKTOREM 
 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále 
jen „Smlouva“), mezi těmito smluvními stranami. 
 
Smluvní strany: 
 
Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.  
IČO: 60458054  
se sídlem v Praze 5, Ohradské nám. 1628/7a, PSČ 155 00  
zastoupený Mgr. Janou Havrdovou, prezidentkou oprávněnou jednat za spolek samostatně 
(dále jako „FISAF.cz“) 
na straně jedné  
 
a 
 
………………………………..  
r. č.: ……………………………  
č. OP: …………………………. 
se sídlem ………………………………….. 
(dále jako „lektor“) 
na straně druhé  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

Smlouvu o spolupráci 
(dále jako „smlouva“) 

 
Článek I. 

Základní ustanovení 
 
1.1 FISAF.cz bylo občanským sdružením založené v právním režimu zákona č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Vzniklo registrací ke dni 
14. 12. 1992. Následně byl FISAF.cz transformován dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník na spolek. Jeho účelem je činnost v oblasti tělesné výchovy a 
sportu, zejména vytváření podmínek pro rozvoj rekreačních a soutěžních forem 
aerobiku a fitness s cílem a) zlepšovat zdraví a kondici jednotlivců, b) zajišťovat 
organizaci soutěžních forem aerobiku a fitness, c) zvyšovat výkonnostní úroveň 
závodníků, d) umožnit závodníkům, které spolek nominuje, důstojnou reprezentaci 
České republiky na mezinárodních soutěžích. 

1.2 Lektor je fyzická osoba, která byla řádně proškolena a vzdělána v oblasti 
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, zejména v oblasti aerobních 
forem cvičení, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 
sportovní činnosti, zprostředkování obchodu a služeb; poradenská a konzultační 
činnost, zpracování odborných studií a posudků a reklamní činnost, marketing, 
mediální zastoupení. 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
 
2.1 Smluvní strany se dohodly, že lektor bude FISAF.cz poskytovat za podmínek 

stanovených v této smlouvě lektorskou činnost a dále poskytne FISAF.cz veškerou 
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součinnost při organizaci veškerých vzdělávacích kurzů, pořádaných FISAF.cz. Lektor 
bude vykonávat zejména následující činnosti: 

 
- vedení hodin jako trenér a lektor při vzdělávacích školeních či jiných akcí 

pořádaných FISAF.cz, 
- komunikace a konzultace s ostatními trenéry či lektory za účelem zajištění kvalitní 

výuky, 
- metodická a koordinační pomoc zaměstnancům či jiným pověřeným osobám 

FISAF.cz při: 
o zajištění sportovních areálů a tělocvičen, 
o konzultace s ostatními trenéry či lektory jak správně realizovat své lekce, 
o zajištění sportovního vybavení při vzdělávacích akcí, je-li lektor tímto ze strany 

FISAF.cz pověřen, 
o komunikovat se zaměstnanci FISAF.cz či jinými pověřenými osobami FISAF.cz, 
o zajistit administraci k vyúčtování odměny za řádně odvedenou lektorskou činnost, 

(dále jen souhrnně „služby“), za což se mu FISAF.cz zavazuje poskytnout sjednanou 
odměnu. 

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
3.1 FISAF.cz.se zavazuje poskytovat lektorovi řádně a včas součinnost k poskytování 

služeb dle této smlouvy, zejména mu bude ukládat všechny potřebné povinnosti, které 
budou obsahovat informace a dokumenty v rozsahu a lhůtách, jak to bude vyžadováno 
k řádnému poskytování služeb; a platit lektorovi za řádně poskytnuté služby odměnu 
dle Směrnice o odměňování ze dne 1. 1. 2017, umístněné a veřejně přístupné na webu 
FISAF.cz. 

 
3.2 Lektor se zavazuje vykonávat předmět této smlouvy s veškerou odbornou péčí 

v souladu se zájmy a pokyny FISAF.cz.  
 

3.3 Lektor podpisem této smlouvy prohlašuje, že je řádným členem FISAF.cz, a že byl 
důkladně seznám se strukturou vzdělávacího systému FISAF.cz. Lektor není oprávněn 
bez předchozího písemného souhlasu FISAF.cz předávat třetím osobám důvěrné 
informace o struktuře vzdělávacího systému FISAF.cz ani žádné jiné další informace, 
které FISAF.cz za důvěrné označí.   
 

3.4 Lektor je povinen při výkonu služeb dle této smlouvy dodržovat veškeré vnitřní předpisy 
či směrnice vydané oprávněnými orgány FISAF.cz. Vnitřními předpisy dle předchozí 
věty se rozumí zejména Popis činnosti lektora při vzdělávacích akcích FISAF.cz a 
Směrnice o odměňování týkající se odměny lektora.  
 

3.5 Lektor je při výkonu služeb dle této smlouvy dále povinen zachovávat loajalitu a dbát 
při tom na zachování dobrého jména FISAF.cz.   
 

3.6 Lektor je povinen spolupracovat po celou dobu platnosti této smlouvy se všemi 
zaměstnanci FISAF.cz a včas je informovat o plánovaných termínech vzdělávacích 
akcí a případných změnách vztahujících se ke vzdělávacímu programu FISAF.cz.  
 

3.7 Lektor, který působí při hlavních vzdělávacích kurzech a specializovaných kurzech je 
rovněž odpovědný za dodržování vnitřních předpisů i dalšími lektory, kteří při kurzech 
působí. Lektor je tak povinen ostatní lektory působící při vzdělávacím kurzu o těchto 
dokumentech informovat.  
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3.8 Lektor není oprávněn dát do prodeje, či jinak nabídnout kopie nosičů CD a DVD, 
účastníkům vzdělávacích akcí FISAF.cz.  
 

3.9 V případě, že lektor poruší jakoukoliv dílčí povinnost stanovenou v tomto článku, je 
povinen zaplatit na účet FISAF.cz smluvní pokutu v celkové výši 20.000,- Kč. Zaplacení 
této smluvní pokuty neopravňuje lektora nadále takto nebo jinak porušovat povinnosti 
stanovené v tomto článku. Smluvní pokuta dle předchozího odstavce je splatná 
nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy FISAF.cz k zaplacení shora uvedené 
smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty neomezuje oprávněnou smluvní stranu co do 
důvodu a výše na náhradu škody z titulu porušení povinnosti, na níž je vázán vznik 
smluvní pokuty. 
 

Článek IV. 
Odměna a platební podmínky 

 
4.1 Za poskytování služeb náleží lektorovi odměna stanovená dle Směrnice o odměňování 

ze dne 1. 1. 2017, umístěné a veřejně přístupné na webu FISAF.cz. (dále jako 
„Směrnice“) Odměna zahrnuje výdaje lektora související s poskytováním služeb, 
zejména používání vlastního telefonu, vlastní výpočetní techniky, vlastního osobního 
automobilu při pořádání akcí jakož i při trenérské činnosti a koordinační činnosti.  

 
4.2 Platební podmínky. Lektor vykonávající služby dle této smlouvy je povinen s FISAF.cz 

uzavřít Dohodu o provedení práce týkající se výkonu lektorské činnosti, přičemž 
odměna lektora je splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla lektorská činnost pro FISAF.cz řádně provedena. Odměna dle 
Dohody o provedení práce bude lektorovi uhrazena bezhotovostním převodem na účet 
lektora. 

 
4.3 Odměna za poskytnuté služby lektora je uhrazena okamžikem odeslání předmětné 

částky z účtu FISAF.cz.   
Článek V. 

Doba trvání smlouvy 
 

5.1 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a 
uzavírá se na dobu neurčitou od 1. 1. 2017 do 31.12.2017. 
 

5.2 V případě zájmu obou smluvních stran, může být tato smlouva prodloužena, a to 
písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.   
 

5.3 Tato smlouva končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Tato smlouva může být 
dále ukončena dohodou obou smluvních stran nebo jednostrannou výpovědí jedné ze 
smluvních stran, a to na základě doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně 
s 30denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně zaslána. 
 

5.4 V případě hrubého porušení této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny od této 
smlouvy okamžitě odstoupit.  

Článek VI. 
Mlčenlivost 

 

6.1 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je lektor ke dni ukončení platnosti 
této smlouvy povinen předat FISAF.cz všechny dokumenty, knihy, manuály a záznamy 
(včetně všech kopií), které měl v držení a které se vztahují k podnikání FISAF.cz a/nebo 
společností spřízněných se FISAF.cz., a to za předpokladu že mu byly takové 
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dokumenty předány na základě předávacího protokolu za účelem řádného plnění 
služeb dle této smlouvy.  

6.2 Lektor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu budou za 
účelem řádného plnění služeb dle této smlouvy, ze strany FISAF.cz sděleny či jinak 
předány.   

Článek VII. 
Ostatní ujednání 

 
7.1 Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, 

nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým 
ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému v předmětu této 
smlouvy a touto smlouvou jako celkem. 

 
7.2 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy, 

a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této 
smlouvy. 

 
7.3 K plnění závazků podle této smlouvy se účastníci zavazují poskytnout si navzájem 

nezbytnou součinnost. Započtení peněžitých pohledávek z této smlouvy je možné 
pouze na základě písemné dohody smluvních stran. 

 
Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
8.1 Tato smlouva se řídí českým právním řádem, vztahy v ní výslovně neupravené se řídí 

zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

8.2 Obě strany se zavazují okamžitě vyrozumět druhou smluvní stranu o všech 
okolnostech nebo změnách, majících vliv na tuto smlouvu. 

 
8.3 Všechny změny nebo doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou 

formou, a to číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 
 
8.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exemplářích, přičemž každá ze stran obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 

8.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu podrobně přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, a že byla sepsána na základě její pravé a svobodné vůle, což jejich 
oprávnění reprezentanti stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 
 
V Praze dne  
 
 
 
          …………………........................                                …………………........................ 
                             Lektor                                                                      FISAF.cz 
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Směrnice odměňování - Příloha č. 1 (FAKTURA) 
 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI S LEKTOREM 
 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále 
jen „Smlouva“), mezi těmito smluvními stranami. 
 
Smluvní strany: 
 
Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.  
IČO: 60458054  
se sídlem v Praze 5, Ohradské nám. 1628/7a, PSČ 155 00  
zastoupený Mgr. Janou Havrdovou, prezidentkou oprávněnou jednat za spolek samostatně 
(dále jako „FISAF.cz“) 
na straně jedné  
 
a 
 
………………………………..  
IČ0: ………………..  
se sídlem ………………………………….. 
(dále jako „lektor“) 
na straně druhé  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

Smlouvu o spolupráci 
(dále jako „smlouva“) 

 
Článek I. 

Základní ustanovení 
 
1.1 FISAF.cz bylo občanským sdružením založené v právním režimu zákona č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Vzniklo registrací ke dni 
14. 12. 1992. Následně byl FISAF.cz transformován dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník na spolek. Jeho účelem je činnost v oblasti tělesné výchovy a 
sportu, zejména vytváření podmínek pro rozvoj rekreačních a soutěžních forem 
aerobiku a fitness s cílem a) zlepšovat zdraví a kondici jednotlivců, b) zajišťovat 
organizaci soutěžních forem aerobiku a fitness, c) zvyšovat výkonnostní úroveň 
závodníků, d) umožnit závodníkům, které spolek nominuje, důstojnou reprezentaci 
České republiky na mezinárodních soutěžích. 

1.2 Lektor je osoba samostatně výdělečná činná, která vlastní živnostenské oprávnění 
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti aerobních forem 
cvičení, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 
sportovní činnosti, zprostředkování obchodu a služeb; poradenská a konzultační 
činnost, zpracování odborných studií a posudků a reklamní činnost, marketing, 
mediální zastoupení. 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1 Smluvní strany se dohodly, že lektor bude FISAF.cz poskytovat za podmínek 

stanovených v této smlouvě lektorskou činnost a dále poskytne FISAF.cz veškerou 
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součinnost při organizaci veškerých vzdělávacích kurzů, pořádaných FISAF.cz. Lektor 
bude vykonávat zejména následující činnosti: 

 
- vedení hodin jako trenér a lektor při vzdělávacích školeních či jiných akcí 

pořádaných FISAF.cz, 
- komunikace a konzultace s ostatními trenéry či lektory za účelem zajištění kvalitní 

výuky, 
- metodická a koordinační pomoc zaměstnancům či jiným pověřeným osobám 

FISAF.cz při: 
o zajištění sportovních areálů a tělocvičen, 
o konzultace s ostatními trenéry či lektory jak správně realizovat své lekce, 
o zajištění sportovního vybavení při vzdělávacích akcí, je-li lektor tímto ze strany 

FISAF.cz pověřen, 
o komunikovat se zaměstnanci FISAF.cz či jinými pověřenými osobami FISAF.cz, 
o zajistit administraci k vyúčtování odměny za řádně odvedenou lektorskou činnost, 

(dále jen souhrnně „služby“), za což se mu FISAF.cz zavazuje poskytnout sjednanou 
odměnu. 

 
Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

3.1 FISAF.cz.se zavazuje poskytovat lektorovi řádně a včas součinnost k poskytování 
služeb dle této smlouvy, zejména mu bude ukládat všechny potřebné povinnosti, které 
budou obsahovat informace a dokumenty v rozsahu a lhůtách, jak to bude vyžadováno 
k řádnému poskytování služeb; a platit lektorovi za řádně poskytnuté služby odměnu 
dle Směrnice o odměňování ze dne 1. 1. 2017, umístněné a veřejně přístupné na webu 
FISAF.cz. 

 
3.2 Lektor se zavazuje vykonávat předmět této smlouvy s veškerou odbornou péčí 

v souladu se zájmy a pokyny FISAF.cz.  
 

3.3 Lektor podpisem této smlouvy prohlašuje, že je řádným členem FISAF.cz, a že byl 
důkladně seznám se strukturou vzdělávacího systému FISAF.cz. Lektor není oprávněn 
bez předchozího písemného souhlasu FISAF.cz předávat třetím osobám důvěrné 
informace o struktuře vzdělávacího systému FISAF.cz ani žádné jiné další informace, 
které FISAF.cz za důvěrné označí.   
 

3.4 Lektor je povinen při výkonu služeb dle této smlouvy dodržovat veškeré vnitřní předpisy 
či směrnice vydané oprávněnými orgány FISAF.cz. Vnitřními předpisy dle předchozí 
věty se rozumí zejména Popis činnosti lektora při vzdělávacích akcích FISAF.cz a 
Směrnice o odměňování týkající se odměny lektora.  
 

3.5 Lektor je při výkonu služeb dle této smlouvy dále povinen zachovávat loajalitu a dbát 
při tom na zachování dobrého jména FISAF.cz.   
 

3.6 Lektor je povinen spolupracovat po celou dobu platnosti této smlouvy se všemi 
zaměstnanci FISAF.cz a včas je informovat o plánovaných termínech vzdělávacích 
akcí a případných změnách vztahujících se ke vzdělávacímu programu FISAF.cz.  
 

3.7 Lektor, který působí při hlavních vzdělávacích kurzech a specializovaných kurzech je 
rovněž odpovědný za dodržování vnitřních předpisů i dalšími lektory, kteří při kurzech 
působí. Lektor je tak povinen ostatní lektory působící při vzdělávacím kurzu o těchto 
dokumentech informovat.  
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3.8 Lektor není oprávněn dát do prodeje, či jinak nabídnout kopie nosičů CD a DVD, 
účastníkům vzdělávacích akcí FISAF.cz.  
 

3.9 V případě, že lektor poruší jakoukoliv dílčí povinnost stanovenou v tomto článku, je 
povinen zaplatit na účet FISAF.cz smluvní pokutu v celkové výši 20.000,- Kč. Zaplacení 
této smluvní pokuty neopravňuje lektora nadále takto nebo jinak porušovat povinnosti 
stanovené v tomto článku. Smluvní pokuta dle předchozího odstavce je splatná 
nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy FISAF.cz k zaplacení shora uvedené 
smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty neomezuje oprávněnou smluvní stranu co do 
důvodu a výše na náhradu škody z titulu porušení povinnosti, na níž je vázán vznik 
smluvní pokuty. 

 
Článek IV. 

Odměna a platební podmínky 
 

4.1 Za poskytování služeb náleží lektorovi odměna stanovená dle Směrnice o odměňování 
ze dne 1. 1. 2017, umístěné a veřejně přístupné na webu FISAF.cz. (dále jako 
„Směrnice“) Odměna zahrnuje výdaje lektora související s poskytováním služeb, 
zejména používání vlastního telefonu, vlastní výpočetní techniky, vlastního osobního 
automobilu při pořádání akcí jakož i při trenérské činnosti a koordinační činnosti.  

 
4.2 Platební podmínky. Odměna je splatná na základě faktury s náležitostmi daňového 

dokladu doručené FISAF.cz, a to bezhotovostním převodem na účet lektora. Splatnost 
odměny byla vzájemnou dohodou obou smluvních stran sjednána na 14 dnů.   
 

4.3 V případě, že by FISAF.cz shledal rozpor s doručenou fakturou, je povinen tuto 
skutečnost oznámit lektorovi a vyzvat jej k odstranění nepřesností. Lektor je v tomto 
případě povinen fakturu opravit a stanovit rovněž nový termín splatnosti. 
 

4.4 Odměna za poskytnuté služby lektora je uhrazena okamžikem odeslání předmětné 
částky z účtu FISAF.cz.   

 
Článek V. 

Doba trvání smlouvy 
 

5.1 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a 
uzavírá se na dobu neurčitou od 1. 1. 2017 do 31.12.2017. 
 

5.2 V případě zájmu obou smluvních stran, může být tato smlouva prodloužena, a to 
písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.   
 

5.3 Tato smlouva končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Tato smlouva může být 
dále ukončena dohodou obou smluvních stran nebo jednostrannou výpovědí jedné ze 
smluvních stran, a to na základě doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně s 30 
denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně zaslána. 
 

5.4 V případě hrubého porušení této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny od této 
smlouvy okamžitě odstoupit.  
 

Článek VI. 
Mlčenlivost 

 



  

SMĚRNICE ODMĚŇOVÁNÍ PLATNÁ OD 1.1.2017 11 

 

6.1 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je lektor ke dni ukončení platnosti 
této smlouvy povinen předat FISAF.cz všechny dokumenty, knihy, manuály a záznamy 
(včetně všech kopií), které měl v držení a které se vztahují k podnikání FISAF.cz a/nebo 
společností spřízněných se FISAF.cz., a to za předpokladu že mu byly takové 
dokumenty předány na základě předávacího protokolu za účelem řádného plnění 
služeb dle této smlouvy.  

6.2 Lektor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu budou za 
účelem řádného plnění služeb dle této smlouvy, ze strany FISAF.cz sděleny či jinak 
předány.   

Článek VII. 
Ostatní ujednání 

 
7.1 Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, 

nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým 
ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému v předmětu této 
smlouvy a touto smlouvou jako celkem. 

 
7.2 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy, 

a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této 
smlouvy. 

 
7.3 K plnění závazků podle této smlouvy se účastníci zavazují poskytnout si navzájem 

nezbytnou součinnost. Započtení peněžitých pohledávek z této smlouvy je možné 
pouze na základě písemné dohody smluvních stran. 

 
Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
8.1 Tato smlouva se řídí českým právním řádem, vztahy v ní výslovně neupravené se řídí 

zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

8.2 Obě strany se zavazují okamžitě vyrozumět druhou smluvní stranu o všech 
okolnostech nebo změnách, majících vliv na tuto smlouvu. 

 
8.3 Všechny změny nebo doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou 

formou, a to číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 
 
8.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exemplářích, přičemž každá ze stran obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 

8.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu podrobně přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, a že byla sepsána na základě její pravé a svobodné vůle, což jejich 
oprávnění reprezentanti stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 
 
V Praze dne  
 
 
          …………………........................                                …………………........................ 
                            Lektor                                                                    FISAF.cz 
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Směrnice odměňování - Příloha č. 2  
 

SMLOUVA S ORGANIZÁTOREM 
 
Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz se sídlem: Ohradské nám 1628/7a, Praha 5 - 
Stodůlky IČO: 60458054, DIČ: CZ60458054 
č. b. ú. KB Praha 5, 19-1457870297/0100 
zastoupeným Jitkou Literovou, manažerkou akcí FISAF.cz 
(dále jen FISAF.cz) 
 
a 
 
fyzická/právnická osoba: 
se sídlem/adresa:  
IČO:  
č.b.ú.  
zastoupená:  
(dále jen Organizátor) 

ČI. I 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce při pořádání akce FISAF.cz: 

Název akce:  

Termín konání:  

Místo konání:  

(dále jen akce) 

 
ČI. II 

Závazky obou smluvních stran 
 
Obě smluvní strany se tímto zavazují: 

1. Koordinovat termíny akcí v souladu s celkovou termínovou listinou FISAF.cz, která 
zohledňuje mezinárodní kalendář FISAF International. 

2. Dle dohody stanovit výši startovních poplatků a vstupného. 
 
 

ČI. III 
Závazek organizátorů 

 
Organizátor se tímto zavazuje: 

1. Zajistit přípravu a realizaci akce v souladu se směrnicemi FISAF.cz a standardem 
kvality organizační, odborné, sportovní i společenské. 
2. Dodržovat Soutěžní řád FISAF.cz 
3. Zajistit publicitu akce v místních médiích dle možností organizátora, která bude v 

příloze k dokumentaci. 
4. Zajistit prezentaci sponzorů/zadavatelů reklamy dodaných FISAF.cz.  

(Všechny případné partnery zajištěné ze strany organizátora je třeba konzultovat s 
FISAF.cz) 
5. Propagovat na akci FISAF.cz a jeho veškerou činnost! 
6. Připravit do 30 dnů po skončení akce její dokumentaci. 

a) Plakát 
b) rozpis soutěže a časový harmonogram 
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c) fotodokumentace se záběry na soutěžící v pozadí se všemi reklamními panely, 
nejlépe v elektronické podobě 

d) přenos TV COM dle dodaného streamovacího zařízení. V případě, že nastane 
problém s přímým přenosem, je nutno pořídit na stejném zařízení alespoň záznam 
z dané soutěže. 

e) veškerá prezentace v médiích 
V případě nedodání kompletní dokumentace a vyúčtování akce, nebude řediteli akce 
poskytnuta odměna za organizaci dle článku V. této smlouvy. 
7. V případě nezbytné změny termínu nebo místa konání nahlásit tuto změnu včas 

kanceláři FISAF.cz. 
 

ČI. IV 
Závazky FISAF.cz 

 
FISAF.cz se tímto zavazuje: 

1. Zařadit akci do termínové listiny FISAF.cz a zajistit její propagaci. 
2. Poskytnout řediteli veškeré potřebné informace: 

a) pro vytvoření časového harmonogramu soutěže. Časový harmonogram musí být 
nejpozději 3 týdny před konáním akce předán ke schválení hlavnímu rozhodčímu 
soutěže a kanceláři FISAF.cz 

b) případně plakát / jen při organizaci nominačních závodů a MČR/ 
c) hlavičkový papír 
d) předání informačních materiálů FISAF.cz, zapůjčení CD s představením partnerů 
e) poskytnutí seznamu rozhodčích s kontaktními adresami apod. 

3. Dodat diplomy, plakáty, případně věcné ceny od sponzorů, dle požadavků 
organizátora. Náklady na výrobu diplomů jsou na straně organizátora a tvoří 
nákladovou položku akce zahrnutou v rozpočtu akce dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

4. Dodat v požadovaném termínu veškeré podklady pro prezentaci partnerů/ sponzorů/ 
zadavatelů reklamy FISAF.cz. 
5. Zajistit hlavního rozhodčího a panel rozhodčích. (zajistí Komise sportovně-technická).                                  

                                                              
ČI. V 

Ekonomické zajištění akce 
 

1. Financování soutěží a jejich následné vyúčtování bude v kompetenci Organizátora. 
Organizátor předloží FISAF.cz detailní rozpočet akce nejpozději 45 dní před konáním 
akce. FISAF.cz si vyhrazuje právo na okamžitou výpověď této smlouvy v případě, že 
ceny za služby spojené s organizací soutěže budou vyšší než ceny obvyklé za takové 
služby v daném regionu.  V případě, že některé služby musí být organizátorem 
zajištěny delší dobu před konáním akce (např. nájemné haly), musí organizátor takový 
náklad soutěže před podpisem projednat s kanceláří FISAF.cz. 

2. FISAF.cz na svůj účet vybere veškeré startovné na danou soutěž. Takto přijaté 
startovné náleží organizátorovi. 80 % z přijatého startovného bude 7 dní před termínem 
akce FISAF.cz převedeno na účet Organizátora. Zbylá část startovného bude na týž 
účet Organizátora převedena po Vyúčtování akce a to po započtení případného podílu 
na zisku FISAF.cz po předložení kompletního vyúčtování. 

3. Organizátor vyplácí veškeré náklady spojené s organizací akce (pronájem haly, 
závodní podlahu, cestovné, odměnu rozhodčích, odměnu za zpracování přihlášek a 
výsledků, ceny, odměnu organizačnímu týmu, stravné, technické zajištění akce, 
včetně návozu propagačních materiálů od FISAF.cz) dle platných směrnic k 
odměňování. 

4. Celkové vyúčtování akce předá Organizátor FISAF.cz do 45 dnů po skončení akce. 
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V případě poskytnutí grantové dotace je možno předložit vyúčtování po celkovém 
zaúčtování přijaté dotace/. Ceny za jednotlivé služby, které překračují částky uvedené 
v rozpočtu, smí Organizátor vyúčtovat pouze do výše rozpočtové ceny +5%. 

5. Organizátor  je  povinen  uvést  do  závěrečného  vyúčtování  akce  veškeré  
příjmové položky, které v souvislosti s organizací soutěže získal (vstupné, platby za 
reklamu, peněžité sponzorské dary, parkovné, dotace atd.) 

6. V případě splnění všech podmínek dle této smlouvy náleží Organizátorovi odměna ve 
výši 6 000,- Kč slovy: šest tisíc korun za přípravu, realizaci a likvidaci akce za den 
konání akce. Při soutěžích typu postupových SAMC činí výše odměny 6 000,-Kč. 

7. V případě,  že  akce  bude  zisková,  náleží  Organizátorovi  40%  podíl  z takového 
celkového zisku akce jako odměna za spolupořádání akce. Podíl na zisku bude 
FISAF.cz započten na přijaté startovné. 

8. Případná ztráta akce představuje ve 100% náklady FISAF cz. Jako spoluorganizátora 
akce a bude  pokryta z prostředků FISAF.cz.  Nárok Organizátora na odměnu ve výši 
6.000,- Kč (6.000,- Kč při postupovém SAMC) dle čl. V. odst. 6 této smlouvy nebude 
takovou ztrátou dotčena. 

 
ČI. VI 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Obě strany uzavírají tuto smlouvu v zájmu rozvoje aerobiku a dohodly se, že veškeré 
spory budou řešit smírnou cestou. 

2. Smlouva může být doplňována písemnými dodatky schválenými oběma smluvními 
stranami. V dodatcích bude specifikována prezentace sponzorů apod. 

3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od data podpisu oběma smluvními stranami do 
konečného vyúčtování akce a vyrovnání vzájemných pohledávek mezi smluvními 
stranami, nejpozději však do 6 měsíců od skončení akce. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana. 

 
V Praze dne 
 
 
 
          …………………........................                                …………………........................ 
                       Organizátor                                                                    FISAF.cz 
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Směrnice odměňování - Příloha č. 3 
 

VÝKAZ ODVEDENNÉ PRÁCE ROZHODČÍCH 
 

SOUTĚŽ:  

DATUM:  

PŘÍJMENÍ A 
JMÉNO 

DEN 

PŘÍPRAVA 
1 000,- 

ROZHODOVÁNÍ HODINY PŘESTÁVKA HODINY CELK. 

PODPIS 

(I. - III.VT) OD -  DO X 250,- OD - DO X 80,- ČÁSTKA 

  

            

                
            

  

            

                
            

  

            

                
            

  

            

                
            

  

            

                
            

  

            

                
            

  

            

                

            

  

            

                
            

Ověřil/a hlavní rozhodčí – podpis: 
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Směrnice odměňování - Příloha č. 4 
 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 
v souladu s ustanovením § 75 zákoníku práce mezi: 

 
Zaměstnavatel: 
Český svaz aerobiku a fitness, Fisaf.cz 
IČO : 60458054 
Sídlo: Ohradské náměstí 7a/1628, Praha 5, 155 00 
Zastoupený: Mgr. Janou Havrdovou 
 
Zaměstnanec:   
Jméno a příjmení, titul  :  
Datum a místo narození    :   
Číslo  OP  :    
Adresa trvalého bydliště  :  
 
Číslo účtu (platba na účet): č.ú.:  
Uzavírají podle § 232 a násl. Zákoníku práce tuto dohodu o provedení práce: 
 

1. Sjednaný pracovní úkol:  zpracování metodického materiálu k projektu Děti na startu/ skripta/-
18 stránek 

2. Zahájení práce :           Ukončení práce :            
3. Za zaměstnavatele převezme práci: Jitka Literová 
4. Rozsah práce (hod.)          hodin 

Za provedené práce poskytne organizace pracovníkovi celkovou odměnu ve výši               ,-Kč                                                             
 která je splatná po srážce     
                                                                                                                                                                                                                                      
 15 % zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob (do výše Kč 5 000,-)                              ,- Kč           
  

Zálohy na daň z příjmu fyzických osob ve výši 15 % (nad výši Kč 5 000,-)                          ,- Kč 
                    po dokončení a odevzdání práce. 
  K výplatě celkem:                    ,- Kč                                                                                                                                     

               Odměna byla stanovena dohodou 

5. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, 
zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností při výkonu práce nebo 
v přímé souvislosti s ní. 

7. Zaměstnavatel může od dohody odstoupit, jestliže pracovní úkol nebude proveden ve lhůtě 
nebo v kvalitě, která byla sjednána. Zaměstnanec může od dohody ustoupit, nemůže-li 
pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky. 

8. Z této dohody nevznikají zaměstnanci vůči zaměstnavateli žádné právní nároky. 
Zaměstnanec nebude ani nemocensky , ani důchodově pojištěn. Po převzetí práce a 
proplacení smluvené částky nevzniknou oboustranně žádné závazky.  

9. Na základě této dohody lze poskytnout cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších doplňků a prováděcích předpisů v platném znění vyhlášek MPSV ČR. 

 
V Praze  
 
 
 

          …………………........................                                …………………........................ 
                       Zaměstnanec                                                                FISAF.cz 
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Směrnice odměňování - Příloha č. 5 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená dle § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále 
jen „Smlouva“), mezi těmito smluvními stranami: 
 
Příkazce: 
Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s., IČO: 60458054 se sídlem v Praze 5, Ohradské 
nám. 1628/7a, PSČ 155 00, zastoupený Mgr. Janou Havrdovou, prezidentkou oprávněnou 
jednat společnosti samostatně, 
(dále jen „FISAF.cz“) 
 
a 
 
Příkazník:  
(dále jen „příkazník“) 
 

Článek I. 
Základní ustanovení 

 
1.1 FISAF.cz bylo občanským sdružením založené v právním režimu zákona č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Vzniklo registrací ke dni 
14. 12. 1992. Následně byl FISAF.cz transformován dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník na spolek. Jeho účelem je činnost v oblasti tělesné výchovy a 
sportu, zejména vytváření podmínek pro rozvoj rekreačních a soutěžních forem 
aerobiku a fitness s cílem a) zlepšovat zdraví a kondici jednotlivců, b) zajišťovat 
organizaci soutěžních forem aerobiku a fitness, c) zvyšovat výkonnostní úroveň 
závodníků, d) umožnit závodníkům, které spolek nominuje, důstojnou reprezentaci 
České republiky na mezinárodních soutěžích. 

1.2 Příkazník je osoba samostatně výdělečná činná, která vlastní živnostenské 
oprávnění na služby v oblasti zprostředkování obchodu a služeb; poradenská a 
konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků a reklamní činnost, 
marketing, mediální zastoupení. 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1 Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude FISAF.cz poskytovat za podmínek 

stanovených v této smlouvě zprostředkovatelskou činnost při realizaci akce 
……………... 
(dále jen souhrnně „služby“). 

 
Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

3.1 FISAF.cz.se zavazuje poskytovat příkazníkovi řádně a včas součinnost k poskytování 
služeb a informací při realizaci akce 
……………………………………………………………………………. 

 
Příkazník se zavazuje vykonávat předmět této smlouvy s veškerou odbornou péčí 
v souladu se zájmy a pokyny FISAF.cz. Obdrží-li příkazník od FISAF.cz pokyn zřejmě 
nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce 
trvá. 
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Článek IV. 

Odměna a platební podmínky 
 

4.1 Za poskytování služeb náleží příkazníkovi odměna stanovená na základě dohody obou 
smluvních stran ve výši………………………) (dále jen „odměna“). Odměna nezahrnuje 
práce nad rámec rozsahu činností specifikovaných článku II, odst. 2.1smlouvy.  
Platební podmínky. Odměna je splatná na základě faktury s náležitostmi daňového 
dokladu doručené FISAF.cz, a to bezhotovostním převodem na účet příkazníka 
nejpozději do 14 dnů od schválení FISAF.cz.  

 
Článek V. 

Doba trvání smlouvy 
 

5.1 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a 
uzavírá se na dobu určitou od ……………… do…………….. 

5.2 Tato smlouva končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Tato smlouva může být 
dále ukončena dohodou obou smluvních stran nebo jednostrannou výpovědí jedné ze 
smluvních stran, a to na základě doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně s 30 
denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi. 

5.3 V případě hrubého porušení této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny od této 
smlouvy okamžitě odstoupit. 
 

Článek VI. 
Mlčenlivost 

 

6.1 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu musí příkazník předat FISAF.cz 
všechny dokumenty, knihy, manuály a záznamy (včetně všech kopií), které měl v držení 
a které se vztahují k podnikání FISAF.cz a/nebo společností spřízněných se FISAF.cz. 
a jež mu byly předány na základě předávacího protokolu, jež tvoří nedílnou přílohu této 
smlouvy. 

6.2 Pokud příkazník poruší své povinnosti stanovené v článku 6.1 výše, je povinen zaplatit 
na účet FISAF.cz smluvní pokutu v celkové výši 50.000,- Kč. Zaplacení této smluvní 
pokuty neopravňuje trenéra a koordinátor projektu nadále takto nebo jinak porušovat 
povinnosti stanovené v tomto článku.  

 
Článek VII. 

Ostatní ujednání 
 

7.1 Žádná ze smluvních stran není oprávněná bez předchozího písemného souhlasu druhé 
strany převést ani postoupit jakákoli ze svých práv či povinností vyplývajících z této 
smlouvy na kteroukoliv třetí osobu. 
 

7.2 S výjimkou případů, kdy tato smlouva stanoví něco jiného, veškerá oznámení, pokyny 
nebo jiná vyrozumění (dále jen souhrnně „oznámení“), jejichž zaslání tato smlouva 
vyžaduje, povoluje nebo předpokládá, budou považována za náležitě učiněná, jestliže 
budou doručena osobně nebo kurýrem, odeslána faxem nebo doporučenou poštou na 
shora uvedené adresy. Jakákoliv oznámení doručená nebo odeslaná prostřednictvím 
faxu budou považována za učiněná dnem doručení takového oznámení nebo dnem 
odeslání faxu. Jakákoliv oznámení odeslaná poštou způsobem uvedeným výše budou 
považována za učiněná okamžikem, kdy budou přijata, v každém případě však 
nejpozději pátým (5) pracovním dnem následujícím po podání na poště. Pro účely této 
smlouvy budou oznámení zasílána na níže uvedené adresy nebo na takové adresy, 
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které smluvní strana v oznámení označí smluvní straně, jež takové oznámení, žádost 
či sdělení dává nebo činí. 

 
7.3 Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, 

nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým 
ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému v předmětu této 
smlouvy a touto smlouvou jako celkem. 

 
7.4 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy, 

a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této 
smlouvy. 

 
7.5 K plnění závazků podle této smlouvy se účastníci zavazují poskytnout si navzájem 

nezbytnou součinnost. Započtení peněžitých pohledávek z této smlouvy je možné 
pouze na základě písemné dohody. 

 
Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
8.1 Obě strany se zavazují okamžitě vyrozumět druhou smluvní stranu o všech 

okolnostech nebo změnách, majících vliv na tuto smlouvu. 
 
8.2 Všechny změny nebo doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou 

formou. 
 
8.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exemplářích, přičemž každá ze stran obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
V Praze dne  
 
 
          …………………........................                                …………………........................ 
                          Příkazník                                                                    FISAF.cz 
 

 

 


