
 
 

SAZEBNÍK NÁHRAD ČINOVNÍKŮ CAMS 2020 

Činovníci delegovaní na závod předsedou příslušné divize nebo sekretariátem CAMS mají při 
výkonu funkce mimo jiné nárok na cestovné a stravné podle platné Vyhlášky MPSV při 
respektování Propozic a ředitelství závodu. Při závažném nesplnění povinností mohou být tyto 
náhrady sníženy. Činovník si účtuje stravné pouze v případě, že strava není zajištěna 
pořadatelem. 

 

Náhrady vyplácené pořadatelem předsedům JURY, HČ, HTK, SK a rozhodčím na podnicích: 
Předseda jury HTK/HČ Člen jury 

MČR (MEZ, INTER, OPEN) 190 Kč/hod. 170 Kč/hod. 150 Kč/hod. 
PŘEBOR ČR a OSTATNÍ 145 Kč/hod. 120 Kč/hod. 120 Kč/hod. 
Pozn.: "hostující ředitel" závodu má nárok minimálně na stejné náhrady jako Předseda JURY 
a nebo vyšší dle dohody! 

 

Náhrady vyplácené pořadatelem technickým komisařům, časoměřičům a tajemníkům na 
podnicích: 
MČR (MEZ, INTER, OPEN) 150 Kč/hod. 
PŘEBOR ČR a OSTATNÍ 120 Kč/hod. 

 

Náhrady vyplácené pořadatelem ekologům (pokud není funkce spojena s výkonem jiné 
funkce na závodě) na podnicích: 
MEZ MČR 600 Kč/den 
OSTATNÍ 500 Kč/den 

 
Asistenti se ve všech výše uvedených případech účastní závodu na vlastní náklady a bez nároku 
na mzdu. 
Pokud má být účast asistenta uznána pro kvalifikační podmínky, musí se předem ohlásit 
řediteli závodu nebo předsedovi JURY, nastoupit na závod jako každý jiný činovník a řídit se 
pokyny předsedy JURY nebo ředitele – podle zaměření. V takovém případě bude viditelně 
označen svojí licencí. O jeho účasti na závodě musí být proveden záznam v závěrečné zprávě 
ze závodu včetně vyhodnocení jeho činnosti. 

 

Náhrady vyplácené pořadatelem časoměričským skupinám na podnicích: 
časoměřičská skupina vždy uzavře smlouvu s pořadatelem. Předmětem této smlouvy musí 
být i výše náhrad, kterou pořadatel časoměřičské skupině vyplatí. 

 

Náhrady lektorům při školení - semináři 
Lektoři mají nárok na proplacení cestovních náhrad na školení. Náhrady vyplácené lektorům 
jsou financovány z poplatků vybraných v daném roce za licence činovníka a nemohou nikdy 
tuto výši překročit. 

 

 
Oficiální dokument Českomoravské asociace motocyklového sportu – Divize činovníků 


