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Směrnice odměňování lektorské práce v OSÚ AD SLČR 

Všechny níže uvedené ceny jsou konečné a nezahrnují DPH.  

Lektorskou prací se rozumí vzdělávání trenérů. Lektor vykonává svoji činnost na vzdělávacích akcích 

AD SLČR, které jsou uvedeny v termínové listině akcí. Jedná se o školení trenérů, prolongační kurzy, 

workshopy, doškolení, tréninky vypsané AD SLČR a jiné. Lektorem se stává trenér lyžování AD SLČR 

vždy na období jednoho roku na základě výběru a schválení metodickou komisí AD SLČR.  

Lektorská práce: 350 - 400,- Kč/ za výukovou jednotku (vedení praktické výukové jednotky 
v délce 45 minut) 
Lektorský den na vzdělávacím kurzu se obvykle skládá z praktické části (kondiční, lyžařské)  
v rozsahu 5-6 hodin (celkem 6-8 výukových jednotek). A teoretické části v rozsahu daném 
přednáškou (viz. Přednášková činnost). Odměna za lektorskou činnost se odvíjí od počtu 
odlektorovaných výukových jednotek, tedy od celkové doby lektorské činnosti na daném 
kurzu či vzdělávací akci.  Pro případ, kdy mají náklady na lektorskou práci za 1 den překročit 
2000 Kč, je třeba, aby takovýto rozsah byl odsouhlasen zástupcem Rady OSÚ AD SLČR.  
 
Vedoucí akce, kurzu - 1000,- Kč / akce, kurz (v rozsahu minimálně 2 a více dní) 
Součinnost při zpracování propozic. Zpracování a rozeslání propozic a pozvánky, evidence přihlášek 

účastníků, zpracování výsledků obecné a speciální části, vypracování verbálního hodnocení (pokud je 

požadováno), předložení podkladů pro vydání příslušných dokladů, vyúčtování akce.  

Vedoucí akce, lektoři a přednášející odborníci mají nárok na: 

a) úhradu cestovních nákladů proti předloženým jízdenkám nebo při využití osobního vozidla 3,-
Kč/km – 1 osoba, 4,-Kč/km - 2 osoby, 5,-Kč/km – 3 osoby ve voze 

b) úhradu nákladů na ubytování a stravu 
c) amortizaci za využití vlastních didaktických pomůcek – 50,-Kč/hod. (kamera, NTB, projektor, 

jiné) 
d) úhradu nákladů za dodaný studijní materiál – papír, kopírování, tiskoviny, nákresy, jiné 
e) amortizaci za využití vlastních tréninkových pomůcek tyče, časomíra, vrtačky, krátké tyče, jiné 

dle domluvy s vedoucím kurzu nebo manažerem AD SLČR 
Výše uvedené náklady schvaluje vedoucí akce nebo manažer AD SLČR 
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Směrnice odměňování odborné práce pro OSÚ AD SLČR 

Všechny níže uvedené ceny jsou konečné a nezahrnují DPH.  

Odbornou prací se rozumí publikační činnost, překladatelská činnost, přednášková činnost, školení 

rozhodčích, školení časoměřičů, odborná činnost spadající do kompetence metodické komise. 

Odbornou práci vykonává odborník vybraný na základě výběru manažera AD SLČR nebo metodika AD 

SLČR nebo metodické komise.  

Publikační činnost - odborné články, metodické materiály, tvorba směrnic, vypracování testů, 

vypracování prezentací, vypracování podkladů pro prezentace, například zpracování fotografií do 

kinogramů, zpracování videí, vypracování projektů.  

400,- Kč za 1 normostranu textu  (1 NS=1800 znaků včetně mezer) 

300,- Kč za hodinu odborné práce 

Uvedená odměna za 1 normostranu textu a 1 hodinu odborné práce vytváří rámcové 

předpoklady pro standardizaci odměňování publikační činnosti. Konečná výše odměny se odvíjí 

od celkového rozsahu a odbornosti konkrétní publikační činnosti.  Výši odměny stanoví manažer 

AD SLČR.  

Překladatelská činnost – překlady z a do angličtiny, němčiny a francouzštiny.   

450,- Kč za 1 normostranu textu  (1 NS=1800 znaků včetně mezer) 

300,- Kč za hodinu překladatelské práce 

Uvedená odměna za 1 normostranu textu a 1 hodinu překladatelské práce vytváří rámcové 

předpoklady pro standardizaci odměňování překladatelské činnosti. Konečná výše odměny se 

odvíjí od celkového rozsahu a odbornosti konkrétní překladatelské činnosti. Výši odměny 

stanoví manažer AD SLČR. 
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Přednášková činnost – přednáškovou činností se rozumí jakákoliv odborná nebo vzdělávací 

prezentace na vzdělávací akci AD SLČR, odborná nebo vzdělávací prezentace vedená distančně 

(on line), odborná analýza (například analýza pohybu).  

500 – 1000,- Kč za 1 výukovou jednotku v délce 45 minut 

Uvedená odměna za 1 výukovou jednotku přednáškové činnosti vytváří rámcové předpoklady 

pro standardizaci odměňování přednáškové činnosti. Konečná výše odměny se odvíjí od 

celkového rozsahu a odbornosti konkrétní přednáškové činnosti. Výši odměny stanoví manažer 

AD SLČR. 

Pro případ, kdy mají náklady na lektorskou práci za 1 den překročit 2000 Kč, je třeba, aby 

takovýto rozsah byl odsouhlasen zástupcem Rady OSÚ AD SLČR.  

 

Školení rozhodčích a školení časoměřičů – veškerá odborná školení tohoto typu se považují 
za vzdělávací, tedy lektorskou práci. Lektorská práce je odměňována 500,- Kč/výukovou 
jednotku (vedení praktické nebo teoretické výukové jednotky v délce 45 minut). 
 
Odborná činnost spadající do kompetence metodické komise – odborná činnost je odměňována 300 

- 400,- Kč za hodinu odborné práce. 

 
Vypracovali Metodici OSÚ AD SLČR, 2022 
Radim Jireš, Jiří Matějů 
Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 1.2.2023 

 


