ZÁPIS ZE SCHŮZKY VÝBORU ODDÍLU ATLETIKY POLICEJNÍHO
SPORTOVNÍHO KLUBU OLYMP PRAHA, Z. S. - č. 2022/04
Místo a čas konání schůzky: výbor oddílu se sešel dne 13. června 2022 od 16,30
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 7. června 2022 publikovanou na webových
stránkách oddílu atletiky.
Přítomni:
Lenka Masná
Matěj Haranta
Jindřich Linhart (od 16:45 hod.)
Jiří Janoušek
Milan Mikunda
Naděžda Koštovalová
Jana Pavlíková (od 16:45 hod.)
Hosté: Filip Litavský
Josef Karas
Eva Šebrlová
Schůzka výboru oddílu zahájena v 16,30 hodin předsedkyní oddílu atletiky Naděždou
Koštovalovou.

Zapisovatelem zvolena Jana Pavlíková.
Schválen program schůzky výboru oddílu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Spolupráce s Filipem Litavským.
Spolupráce s trenéry resortního sportovního centra.
Spolupráce s Evou Šebrlovou.
Kontrola plnění úkolů z předchozích schůzí; zpráva o hospodaření
za květen (příspěvky, platby).
Opětovné projednání výše příspěvků pro skupinu trenéra J. Kervitcera,
výše příspěvků pro skupinu trenérky J. Paulátové.
Podpora závodníků Olympu – rozšíření seznamu.
Účast v extralize družstev v příští sezoně.
Informace o postupu prací na novém oddílovém webu.
Informace o posouzení smlouvy Michala Krčmáře.
Kontrola smlouvy Veroniky Vojtíkové.
Nová trenérská smlouva/čip – Jiří Kryštof, Dan Hejret, Milan Mikuláš

12.
13.
14.
15.

Podpora vybraných resortních závodníků.
Smlouvy trenérů.
Odměny za práci ve výboru.
Smlouva pro Lenku Masnou.

1. Spolupráce s Filipem Litavským.
Projednány připomínky Filipa k návrhu výboru na úkolové odměňování za tvorbu
ročenky a zpracování oddílových statistických údajů. Filipovi navržena dohoda o
provedení práce s paušální měsíční odměnou ve výši odměny trenéra na pozici
Pražský trenér mládeže s tím, že kromě trenérské práce bude za tuto odměnu
vykonávat i činnost datového analytika.
Pro: 6
Proti: 1 (Jindřich Linhart)
2. Spolupráce s trenéry resortního sportovního centra
Josef Karas zhodnotil stávající spolupráci trenérů resortního sportovního centra
s atletickým oddílem a vyslechl si připomínky výboru oddílu. Josef Karas nabídnul
spolupráci trenérů RSC při trénování oddílové mládeže v kategoriích žactva a dorostu
a vzal na vědomí, že výbor má zájem zejména na spolupráci při tréninku těch
disciplín, ve kterých nemají oddíloví trenéři specializaci. Dohodnuto, že bude-li to
v časových možnostech, tak jedenkrát týdně povede tréninkovou jednotku pro
oddílovou mládež.
3. Spolupráce s Evou Šebrlovou.
Diskutovány možnosti spolupráce se závěrem, že výbor schvaluje Evu Šebrlovou jako
trenéra mládeže od 1. 9. 2022. Evě byla nabídnuta dohoda o provedení práce
s odměnou ve výši plné odměny oddílového trenéra dorostu a starších. Dohodnuto,
že do oddílu přestoupí též někteří dosavadní svěřenci Evy - čtyři v kategorii staršího
žactva a jeden v kategorii mladšího žactva z SK Aritma Praha.
4. Kontrola plnění úkolů z předchozích schůzí - zpráva o hospodaření za květen
(příspěvky, platby).
Podána informace o výběru oddílových příspěvků k aktuálnímu datu.
•
•

Výbor se usnesl, že na přelomu měsíců srpna a září bude odeslán e-mail těm
členům oddílu, kteří nesplnili povinnost zaplatit oddílový příspěvek.
Výbor schválil uskutečnění závodu přípravek ve víceboji dne 16. 6. 2022 s tím,
že závod bude organizován trenéry přípravky.

Podána zpráva o realizaci plnění reklamní smlouvy se zástupcem Mizuno.

o výbor pověřuje Milana Mikundu prověřením skladové dostupnosti a
počtu jednotlivých kusů oblečení,
o výbor pověřuje Milana Mikundu zajištěním zvětšení nápisu PSK Olymp
Praha na pánských dresech,
o výbor pověřuje Milana Mikundu vytvořením a specifikováním balíčků
oblečení, které budou nabídnuty ke koupi závodníkům,
o výbor se dohodnul, že členové přípravky dostanou trička zdarma.
5. Opětovné projednání výše příspěvků pro skupinu trenéra J. Kervitcera, výše
příspěvků pro skupinu trenérky J. Paulátové.
Výbor revokuje usnesení o platbě členských příspěvků atletů ze skupiny J. Kervitcera
ze dne 24. 5. 2022. Výbor se usnesl, že atleti ze skupiny J. Kervitcera budou platit
příspěvky ve výši jako hoby sportovci – kondiční příprava.
Výbor se usnesl, že členové skupiny trenérky J. Paulátové budou platit příspěvky ve
výši jako hoby sportovci – kondiční příprava.
6. Podpora závodníků Olympu – rozšíření seznamu.
Do seznamu závodníků, kterým bude poskytnuta podpora, se doplňuje Alena
Tylšová, ročník 2002, která v září 2021 získala titul juniorské mistryně ČR v silničním
běhu na 10 km v Běchovicích.
Aktualizovaný seznam závodníků (jmenovitě) s podporou ve výši 10.000,- Kč pro
kategorii od kategorie 22 let a starší, 5.000,- Kč pro kategorie mladší 22 let:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kateřina Kodrová
Lucie Sekanová
Anna Šilhavá
Klára Staňová
Lukáš Šebík
Kryštof Neděla
Petr Zlesák
Petr Labuť
Jakub Jech
Richard Rozkydálek
Marek Váňa
Erik Jelínek
Jan Máša
Alena Tylšová

7. Účast v extralize družstev v příští sezoně.

Výbor se shodnul na závěru, že pokud se nezmění formát soutěže, přehodnotí
rozhodnutí o účasti v extralize družstev.
8. Informace o postupu prací na novém oddílovém webu.
Lenka Masná informovala o pokračujících pracích na nových webových stránkách.
Výbor diskutoval další možnosti propagace oddílu pomocí sociálních sítí.
9. Informace o posouzení smlouvy Michala Krčmáře.

Matěj Haranta přednesl stanovisko k pracovní smlouvě Michala Krčmáře. Jde o
pracovní smlouvu na dobu neurčitou s druhem práce vedoucí trenér Sportovního
střediska. Pracovní smlouva byla uzavřena dne 9. 1. 2017. Dodatkem ze dne 15. 1.
2019 byl změněn rozsah pracovního úvazku na 26,67 hodin týdně a výše mzdy na
20 000,- Kč měsíčně. Oddíl hradí též sociální a zdravotní pojištění. Celkové roční
mzdové náklady zaměstnavatele přesahují 300 000,- Kč. Výbor byl seznámen
s pracovní dobou a pracovní náplní zaměstnance. Výbor vzal na vědomí závěr, že
smlouva po formální i obsahové stránce vyhovuje zákonným požadavkům na její
platnost. Výbor byl seznámen s tím, jaké jsou obecně dle zákoníku práce možnosti
změny a skončení pracovního poměru. Výbor se shodnul, že diskusi o případném
návrhu na změnu obsahu pracovního poměru povede na některé z příštích schůzek.
10. Kontrola smlouvy Veroniky Vojtíkové.

Vzhledem k tomu, že Veronika Vojtíková je placena z prostředků ČAS – Sps a na
schůzce výboru byla k dispozici jen smlouva, kde odměna byla placena z grantu PAS,
tak kontrola smlouvy bude provedena příště.
11. Nová trenérská smlouva/čip – Jiří Kryštof, Dan Hejret, Milan Mikuláš
-

Výbor vyřešil zajištění čipu pro trenéra Jiřího Kryštofa.
Výbor odsouhlasil, že trenéru Danielu Hejretovi, který připravuje Petra
Svobodu a Kateřinu Kodrovou, bude nabídnuta trenérská smlouva. Výbor
odsouhlasil, že trenérská smlouva bude nabídnuta Milanu Mikulášovi.

12. Podpora vybraných resortních závodníků.
Na návrh Jiřího Janouška výbor odsouhlasil finanční podporu závodníků, kteří splnili
nominační kritéria pro účast na světovém šampionátu v atletice a kteří mají reálnou
šanci kvalifikovat se na Olympijské hry: Petr Svoboda, Kristiina Mäki, Radek Juška,
Diana Mezuliániková a to ve výši 25.000,- Kč pro každého z jmenovaných.

13. Smlouvy trenérů.
V návaznosti na závěry schůzky výboru oddílu ze dne 24. 5. 2022 k trenérským
smlouvám diskutovány dvě varianty odměňování:

Varianta I. Odměna trenéra přípravky – 4 800,- Kč měsíčně (hrubého), odměna
trenéra žactva –7 200,- Kč měsíčně (hrubého) a odměna trenéra dorostu a starších –
9 600,- Kč měsíčně (hrubého).
Varianta II. Odměna trenéra přípravky – 6 000,- Kč měsíčně (hrubého), odměna
trenéra žactva –7 500,- Kč měsíčně (hrubého) a odměna trenéra dorostu a starších –
10 000,- Kč měsíčně (hrubého).
Z podnětu předsedkyně oddílu schválena varianta III., podle které budou odměny
následující: Odměna trenéra přípravky – 5 000,- Kč měsíčně (čistého), odměna
trenéra žactva –6 500,- Kč měsíčně (čistého) a odměna trenéra dorostu a starších –
8 500,- Kč měsíčně (čistého) s tím, že jestliže několik trenérů pečuje o jednu
tréninkovou skupinu, bude odměna krácena podle předpokládané účasti trenéra na
trénincích. Výbor schválil konkrétní výše odměn, respektive dohody o provedení
práce všech oddílových trenérů mládeže s tím, že smlouva trenérů žactva, dorostu a
juniorů budou od 1. 7. 2022, smlouvy trenérů přípravky od 1. 9. 2022. Podmínkou
vyplacení odměn je předávání svěřenců při přechodu do vyšší věkové kategorie.
Výbor schválil nové smlouvy pro trenéry RSC J. Šilhavého, P. Habáska a P. Karase od
1. července 2022 ve výši 5.000, -Kč (hrubého) s podmínkou průměrně 1 x týdně jedné
tréninkové jednotky pro oddílové závodníky.
15. Odměny za práci ve výboru.
Výbor schválil odměny za práci ve výboru pro předsedkyni oddílu a pro hospodáře
oddílu.
16. Smlouva pro Lenku Masnou.
Výbor schválil dohodu o provedení práce s Lenkou Masnou od 1. 7. 2022 na správu
datové náplně webu a instagramového účtu.

Skončeno a podepsáno v 21:30 hodin.
Jana Pavlíková

