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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 
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: 
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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 6,- 
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 6,- 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. 99,-Kč doba trvání 5 -12 hod.  
4.5.2. 151,-Kč trvá-li práce déle než 12 hod. 
4.5.3. 237,-Kč déle než 18 hod. 

 
 
 

V Praze dne 1. 4. 2022 
 
Mgr. Jana Havrdová 
Prezidentka FISAF.cz 

 


