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Zásady ve věci zaměstnávání a odměňování trenérů v ČOS 
 

 Zásady upravují odměňování trenérů tělocvičných jednot ČOS: 
 

1. Trenéři jsou v pracovním poměru k příslušné sokolské jednotě, v rámci jejíž organizační 

struktury jsou zřizovány: 

a) sportovní základny mládeže (SZM) 

b) sportovní centra mládeže (SCM) 

c) výkonnostní sport dospělých (VSD) 

d) sportovní střediska (SpS) 

e) vybrané oddíly mládeže (VOM) 

f) vybrané oddíly dospělých (VOD) 
 

2. Předsednictvo Odboru sportu ČOS schvaluje příspěvek na mzdu dle počtu zařazených 

sportovců, počtu celků, dlouhodobé i krátkodobé výkonnosti a dalších faktorů úspěšnosti. 
 

3. Výbor příslušné sokolské jednoty uzavře k založení pracovního poměru s trenérem na celý 

či částečný úvazek pracovní smlouvu s náležitostmi podle § 29 Zákoníku práce, tj. 

a) druh práce včetně popisu pracovní funkce, 

b) místo výkonu práce, 

c) den nástupu do práce, 

a dále bude v pracovní smlouvě sjednána mzda trenéra s přihlédnutím k doporučenému 

mzdovému tarifu a platovému stupni Odborem sportu ČOS. 
 

4. Smlouvu o trenérské činnosti ve funkci trenéra SZM (SCM, SpS) lze mezi tělocvičnou 

jednotou a trenérem uzavřít i na základě jeho živnostenského oprávnění (v případě, že 

nejde o hlavní pracovní poměr). 
 

5. Trenéři jsou zařazeni podle sjednaného druhu práce, vykonávané pracovní činnosti 

a dosaženého stupně vzdělání do příslušného mzdového stupně a mzdového tarifu.  
 

6. Rámcový popis pracovních funkcí a tarifního zařazení a ohodnocení trenérů: 

Trenér SZM (VOM) 

Vykonává dílčí trenérské činnosti podle stanovených programů tělovýchovné a sportovní 

činnosti – jejich výkon předpokládá středoškolské vzdělání a příslušnou speciální 

tělovýchovnou kvalifikaci (trenér III., II. třídy). 

- zařazení do 4. - 6. mzdového tarifu. 

Odborný trenér SZM (VSD) 

Odborné vedení metodických a trenérských činností včetně zpracování programů 

sportovní činnosti, řešení metodických a sportovně metodických otázek SZM 

a sportovního odvětví – jejich výkon předpokládá vysokoškolské nebo středoškolské 

vzdělání se speciální tělovýchovnou kvalifikací (trenér II., I. třídy). 

- zařazení do 5 - 7. mzdového tarifu. 

Vedoucí trenér SZM (SCM, SpS) 

Samostatné a vysoce odborné zajišťování složitých a náročných metodických 

a trenérských činností, komplexní zpracování programů tělovýchovné a sportovní 

činnosti, řešení metodicky a sportovně-technicky náročných sportovních činností, zejména 

usměrňování a řízení přípravy sportovců SZM (SCM, SpS) v celostátních soutěžích 

a závodníků mistrovských tříd – jejich výkon předpokládá vysokoškolské vzdělání včetně 

speciální tělovýchovné kvalifikace (diplomovaný trenér, I. trenérská třída). Vedoucí trenér 

je přímým nadřízeným dalších trenérů, kteří pracují pro SZM, SCM a SpS. 

- zařazení do 6 - 8. mzdového tarifu. 
 

7. Metodickou pomoc při pracovním a mzdovém zařazení trenérů poskytuje výboru 

tělocvičné jednoty Odbor sportu ČOS. 


