
ZÁPIS ZE SCHŮZKY VÝBORU ODDÍLU ATLETIKY POLICEJNÍHO 
SPORTOVNÍHO KLUBU OLYMP PRAHA, Z. S. - č. 2022/01 
 
Místo a čas konání schůzky: výbor oddílu se sešel dne 22. března 2022 od 15:30 
hodin v zasedací místnosti oddílu atletiky ve víceúčelové hale areálu OLYMP 
CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7, 
170 00. 

Svolání schůzky výboru oddílu: schůzka výboru oddílu byla svolána předsedkyní 
oddílu atletiky, a to pozvánkou ze dne 23. března 2022 publikovanou na webových 
stránkách oddílu atletiky. 
 
Přítomnost:  
 
Lenka Masná 
Matěj Haranta 
Jindřich Linhart 
Jiří Janoušek 
Milan Mikunda 
Naděžda Koštovalová 
Jana Pavlíková 
 
Host: Jan Pleschinger 
 
Schůzka výboru oddílu zahájena v 15:30 hodin předsedkyní oddílu atletiky Naděždou 
Koštovalovou. 
 
1) Zapisovatelem zvolena jednohlasně Jana Pavlíková. 
 
2) Schválen program schůzky výboru oddílu: 
 

- stanovisko nového výboru k činnosti zástupců oddílu od 20. 1. 2022 – 9. 3. 
2022, 

- volba hospodáře oddílu, 
- rozpočet na rok 2022, 
- výběrové řízení na dodavatele – webové stránky, 
- přestupy + hostování, 
- přihlášky k soutěžím, 
- bodné (extraliga, 2. liga), 
- odměňování závodníků (MČR), 
- revize smluv trenérů, 
- návrh podpory talentované mládeže, 
- školení TAP – dne 22. - 23. 4. 2022 - školitelé: Krčmář M., Střelcová Jana, 

Pospíšilová Irena. Cena školení 1 500 Kč (500 Kč se odvádí svazu) 
- příspěvek oddílovým trenérům na trenérské školení, 
- schválení pořádání závodů na Olympu, 
- různé - nabídka sportovního vybavení Mizuno, Macron, Joma 



3) Stanovisko nového výboru k činnosti zástupců oddílu od 20. 1. 2022 – 9. 3. 2022: 
 
Matěj Haranta objasnil význam bodu: Funkční období předchozího výboru skončilo 
19. 1. 2022. Nový výbor byl členskou schůzí zvolen ke dni 10. 3. 2022. V mezidobí byl 
oddíl zastupován dosavadními členy výboru. Čistě právně se jednalo o zastupování 
bez potřebného oprávnění. Nebudou-li tato právní jednání bez zbytečného odkladu 
schválena, platí, že osoba, která v mezidobí právně jednala za oddíl, je z tohoto 
jednání zavázána sama. Je potřeba zjistit, o jaká všechna právní jednání šlo, posoudit 
je a schválit či neschválit. 
 
Jindřich Linhart předložil přehled výdajů a příjmů oddílu za období 20. 1. 2022 až 9. 3. 
2022. 
 
Po proběhlé diskusi výbor schválil právní jednání členů předchozího výboru 
uskutečněná v období od 20. 1. 2022 do 9. 3. 2022, jak jsou uvedena v seznamu, 
který je přílohou tohoto zápisu. 
 
4) Volba hospodáře oddílu. 
 
Hospodářem oddílu atletiky zvolen Jindřich Linhart. 
 
5) Rozpočet na rok 2022 – příloha č. 2 
 
Konstatováno, že předchozím výborem byl dne 4. 3. 2022, tedy po uplynutí 
funkčního období, předložen prezidiu klubu rozpočet na rok 2022. Rozpočet je 
přílohou č. 2 tohoto zápisu. Vysloven závěr, že je potřeba rozpočet tak, jak byl 
předložen prezidiu klubu dodatečně schválit. Diskutováno o jednotlivých položkách, 
zejména o vlivu smlouvy o výpůjčce uzavřené s OLYMP CENTRUM SPORTU 
MINISTERSTVA VNITRA a zvýšených členských příspěvcích na rozpočet. 
Konstatováno, že je předpoklad, že příjmy budou pravděpodobně vyšší, než jak je 
uvažováno v rozpočtu. Uvažována možnost využití části zůstatku na účtu ke dni 31. 
12. 2021. Hovořeno o některých konkrétních výdajích minulých i budoucích. 
 
 
Výbor dodatečně schvaluje rozpočet oddílu na rok 2022. 
Výbor se rozhodl, že v letošním roce nebude přispívat členům oddílu – 
závodníkům/závodnicím na soustředění, ani že nebude na místo příspěvku hradit 
dopravu na soustředění. 
 
Výbor se usnesl požádat vedoucího SPS o doložení docházky za rok 2021/2022 
trenérky Zuzany Dvořákové. 
 
6) Výběrové řízení na dodavatele – webové stránky. 
 
Konstatováno, že byli poptáni tři dodavatelé, jejichž nabídky byly principiálně 
srovnatelné. Vzato v úvahu, že Jitka Klingenbergová (Kubelová) nabídla možnost 



pravidelné údržby i po odevzdání webu a též fakt, že jde o bývalou atletku, která 
bude rozumět obsahu.  
Výbor z nabídek na zhotovení nových webových stránek oddílu vybral nabídku paní 
Jitky Klingenbergové (Kubelové). 
 
7) Školení Trenérů atletických přípravek (TAP) 
 
Výbor odsouhlasil uspořádání školení TAP dne 22 - 23. 4. 2022. Cena pro jednoho 
frekventanta bude 1 500,- Kč (500,- Kč se odvádí svazu). Oddíl svým trenérům uhradí 
50% ceny školení. Jako školitelé budou Michal Krčmář, Jana Střelcová a 1. Pomoc 
paní Irena Pospíšilová. 
 
8) Přestupy a hostování 
 
Výbor projednal uvažované přestupy a hostování s tím, že na konci přestupního 
termínu budou jednotlivě schváleny. 
 
9) Přihlášky k soutěžím 
 
Projednána účast v soutěžích družstev v roce 2022. 
 
Výbor se rozhodl přihlásit do soutěží družstev takto:  
mladší žactvo MPD, 
starší žactvo MPD, 
dorostenci, dorostenky MPD 
ženy A (extraliga), ženy B (MPD) 
muži A (extraliga), muži B (II. liga) 
 
 
10) Bodné 
 
Diskutována otázka bodného v extralize a II. lize v roce 2022. 
 
Výbor se usnesl na následujícím finančním ohodnocení získaných bodů jednotlivých 
závodníků: 
 
Extraliga muži, ženy: 
 
Základní bodné: 500,- Kč za bod 
Od 15 bodů výše: 750,- Kč za bod 
MČR družstev: 750,- Kč za bod 
 
V případě sestupu do Baráže: 
 
Bodné: 250,- Kč za bod 
 
 



II. Liga muži: 
 
Bodné: 50,- Kč za bod 
 
 
11) Odměňování za pódiová umístění na MČR jednotlivců 
 
Výbor se shodnul, že ohodnocení za medailové umístění na MČR jednotlivců pro 
závodníky a trenéry oddílu zůstane stejné, jako v předchozím období. 
 
 
12) Podpora vybraných oddílových závodníků a talentované mládeže 
 
Uvažovaná možnost zajistit vybraným oddílovým závodníkům využití regenerace 
v objektu OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA (CS OLYMP) se 
s ohledem na postoj ředitele CS OLYMP jeví v současné době jako nereálná. 
V odůvodněných případech je možné přispět závodníkovi na úhradu nákladů 
soustředění. 
 
Výbor se usnesl na tom, že podpora oddílových závodníků a talentované mládeže je 
možná formou příspěvků na soustředění. O schválení jednotlivých žádostí bude 
výbor rozhodovat individuálně. 
 
 
13) Příspěvek oddílovým trenérům na školení 
 
Výbor se zavazuje, že uhradí členům oddílu atletiky POLICEJNÍHO SPORTOVNÍHO 
KLUBU OLYMP PRAHA, Z. S. 50 % z ceny školení dané trenérské třídy, a to pod 
podmínkou závazku k nejméně dvouleté aktivní trenérské činnosti dotyčného po 
skončení absolvování kurzu v oddíle atletiky POLICEJNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU 
OLYMP PRAHA, Z. S. 

 
 
14) Schválení pořádání závodů v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA 
VNITRA, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7, 170 00: 
 
Výbor souhlasí s pořádáním závodů v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU 
MINISTERSTVA VNITRA, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7, 170 00 a s podílením 
se na jejich organizaci takto: 
 
6. 4. 2022 17. ročník Jarního běhu Olympu  
27. 4. 2022 Pohár rozhlasu MČ Praha 7   8,00 -14,00  
13. 5. 2022 1. kolo MPD M+Ž 
8. 6. 2022 2. kolo MPD ml. žactva 
20. 6. 2022 3. kolo MPD st. žactva 
28. 6. 2022 3. kolo MPD D+J 

 



 
15) různé - nabídka sportovního vybavení Mizuno, Macron, Joma: 
 
Projednány nabídky na dodání dresů a sportovního oblečení. Záměrem výboru je 
dosáhnout stavu, aby oddíloví závodníci měli jednotné dresy, které budou vhodné, 
nikoliv nákladné, budou pěkné. Výbor se shodnul, že před objednáním nových dresů 
je potřeba závodníkům distribuovat ty dresy, které jsou ve skladu oddílu. Je potřeba 
dokončit „inventuru“, aby bylo zřejmé, jaké velikosti a v jakých počtech jsou 
k dispozici. Dohodnuto, že zástupce dodavatele vybavení Mizuno bude pozván na 
následující schůzku výboru k upřesnění nabídky. 
 
16) revize smluv trenérů 
 
Dohodnuto, že revize smluv trenérů bude projednána na příští schůzce výboru 
oddílu. 
 
Skončeno a podepsáno v 21:00 hodin. 
 
Jana Pavlíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 


