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 24. května 2022 od 16,15
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 18. května 2022 publikovanou na webových
stránkách oddílu atletiky.
Přítomni:
Matěj Haranta
Jindřich Linhart
Jiří Janoušek
Milan Mikunda
Naděžda Koštovalová
Jana Pavlíková
Nepřítomni:
Lenka Masná

Schůzka výboru oddílu zahájena v 16,15 hodin předsedkyní oddílu atletiky Naděždou
Koštovalovou.
Zapisovatelem zvolena Jana Pavlíková.
Schválen program schůzky výboru oddílu:

1. kontrola plnění úkolů z předchozích schůzí, zpráva o hospodaření duben
(příspěvky, platby).
2. Oddílová soustředění v roce 2022
3. výše příspěvků pro hoby sportovce – kondiční přípravu
4. vstup rodičů do areálu
5. zveřejnění záměru výboru o nákupu sportovního oblečení
6. smlouva Mizuno
7. Filip Litavský – spolupráce
8. podpora závodníků Olympu
9. definice trenéra kvůli členským příspěvkům
10. otázka podpisu tzv. růžového prohlášení u DPP – úspora daně z příjmů
11. závody přípravek – 16. 6. 2022

12. platy a smlouvy trenérů
13. různé

1. kontrola plnění úkolů z předchozích schůzí, zpráva o hospodaření duben
(příspěvky, platby).
Jirka Janoušek informoval o stavu výběru oddílových příspěvků a o výši grantů, které
oddíl obdržel. K dnešnímu dni na oddílových příspěvcích inkasována přibližně stejná
částka, jako za celý loňský rok. Lze předpokládat, že v následujících týdnech někteří
členové ještě příspěvky doplatí. Od Národní sportovní agentury oddíl získal o
300 000,- Kč více oproti předpokladu.

2. schválení SOUSTŘEDĚNÍ OLYMP 2022:
Na minulé schůzce výboru bylo schváleno, za jakých podmínek je soustředění
„Oddílovým soustředěním“, kde se oddíl zavazuje zaplatit oddílovému trenéru
mládeže jeho náklady ubytování a stravy na Oddílovém soustředění a též náklady na
využití sportovišť pro jeho tréninkovou skupinu na Oddílovém soustředění.
Výbor schválil jako Oddílová soustředění tato soustředění, která byla předložena
trenéry k projednání:
Trutnov - SCHVÁLENO
1.-7. 8. 2022 – starší žactvo + dorost/jun.
T. Viplerová,H. Ptáčníková,
30. 7.-7. 8. J. Pavíková,M. Haranta (7 +2)
M. Krčmář - SCHVÁLENO
Litomyšl
23. 7. až 29. 7. (žactvo + přípravka)
29. 7. až 5. 8. (vybrané žactvo)

Dana Sečkářová - SCHVÁLENO
1. 8. - 8. 8. 2022 v Sporthotelu v Ústí n. Orlicí
Naďa Koštovalová - SCHVÁLENO
31. 7-5. 8. Nymburk 950Kč/den, 350Kč / den sportoviště
Jan Pleschinger - SCHVÁLENO
Léto
I. turnus - 13. až 22. 7. (přípravka)
II. turnus - 22. až 29. 7. (mladší žactvo)

Jan Kervitcer - SCHVÁLENO
9.-23. 7. Kdyně
13.-20. 8. Ústí nad Orlicí
Výbor neschválil jako Oddílová soustředění tato soustředění, která byla předložena
trenéry k projednání:
M.Krčmář - Zadov - NESCHVÁLENO
23. až 29. 10. (vybrané žactvo)
Jan Pleschinger - 3. turnus – 31.7.- 5.8. (dorost) NESCHVÁLENO
Podzim - NESCHVÁLENO
I. turnus - 21. až 25. 10 (přípravka)
II. turnus - 25. až 30. 10 (všichni starší přípravky)
Zdůvodnění neschválení soustředění: Trenérům Krčmářovi a Pleschingerovi již byla
schválena jiná soustředění a ta nyní neschválená by spolu s již schválenými
přesahovala časový rozsah 21 dnů, do kterého náklady ubytování a stravy trenéra
hradí oddíl. Jmenovaní přirozeně mohou tato soustředění absolvovat, ovšem na svůj
náklad a na svoji odpovědnost. Oddíl nebude neschválená soustředění objednávat,
ani nebude proplácet náklady na tato neschválená soustředění. Budou ještě
vyžádány doplňující informace ohledně toho, kdo z trenérů skupin Krčmáře a
Pleschingera by se měl soustředění účastnit a jaká je cena soustředění na osobu a
den.
Výbor pověřil Matěje Harantu sepsáním informačního mailu o oddílových
soustředění včetně žádosti o doplnění ceny soustředění tam, kde tato informace
chybí.

3. Výše příspěvků pro hoby sportovce – kondiční přípravu

Výbor projednal výši příspěvků hoby sportovců – kondiční příprava (skupina Petra
Pecha, Daniela Hejreta, Romana Bartha, Mariana Vody) a dohodnul se na částce za
jednu osobu.
Výbor se usnesl, že atleti ze skupiny J. Kervitcera platí členské příspěvky dle stanov
oddílu atletiky.

Výbor odsouhlasil, že noví členové, kteří se stanou členy oddílu v září a později,
zaplatí do konce roku členské příspěvky ve výši 2000 Kč. Tím se ruší usnesení ze dne
3. 5. 2022 o paušální platbě pro ty, kdo se stanou členy oddílu v druhé polovině roku.

4. Vstup rodičů do areálu:
Výbor se dohodnul, že vstup do areálu bez čipu bude povolen pouze rodičům
přípravky. Rodiče mohou sledovat tréninkovou jednotku svých dětí, nikoliv sami
využívat sportoviště.
5. zveřejnění záměru výboru o nákupu sportovního oblečení
V reakci na uvažované dresy Pléša týmu výbor vyzývá Jana Pleschingera, aby se
obrátil na výbor oddílu se zajištěním triček pro jeho tréninkovou skupinu. Výbor se
dohodnul na tom, že co nejdříve zveřejní možnost nákupu sportovního vybavení od
budoucího reklamního partnera Mizuno.
6. Smlouva Mizuno
Výbor schvaluje návrh smlouvy o reklamě se zástupci firmy Mizuno a pověřuje
Jindřicha Linharta zajištěním podpisu prezidenta klubu Davida Holého.
7. Filip Litavský – spolupráce
Výbor se shodl na spolupráci s Filipem Litavským v oblasti tvorby ročenky a
zpracovávání oddílových statistických údajů. Výbor navrhuje odměňování úkolově a
požádá Filipa Litavského o cenovou nabídku. Výbor pozve F. Litavského na jednání
výboru v červnu.

8. Podpora závodníků Olympu:
Podpora závodníků (jmenovitě) 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 Staňková
Lukáš Šebík
Kryštof Neděla
Petr Zlesák
Petr Labuť
Jakub Jech

Richard Rozkydálek
Marek Váňa
Erik Jelínek
Jan Máša
9. Definice, kdo je trenér ve vztahu k placení členských příspěvků
Trenérem je ten, kdo má podepsanou platnou trenérskou smlouvu s oddílem atletiky
PSK Olymp Praha.
10. otázka podpisu tzv. růžového prohlášení u DPP – úspora daně z příjmů
Trenérům, kteří nejsou OSVČ a kteří nemají pracovní smlouvu s jiným
zaměstnavatelem, bude nabídnuta možnost podepsání Prohlášení poplatníka k dani
z příjmů ze závislé činnosti. V tom případě 15 % daň neplatí ani zaměstnanec, ani
zaměstnavatel, protože oproti zálohové dani si poplatník uplatní slevu na dani,
přičemž jen základní sleva je vyšší než daň.
11. závody přípravek – 16.6. – hod raketkou, skok daleký (z místa odrazu), 50 m
překážek, 60 m.
Výbor schválil závody přípravek v rámci odpoledních tréninkových jednotek skupin;
trenéři si závod zajistí sami.
12. platy a smlouvy trenérů

Diskutován systém trenérského vedení mládeže se závěrem, že výbor má zájem na
tom, aby každý z trenérů se věnoval buď přípravce, nebo žactvu, nebo dorostu a
starším, nikoliv všem či více mládežnickým kategoriím.
Výbor si přeje, aby sportovci při přechodu do vyšší věkové kategorie měnili trenérské
vedení.
Ujednáno, že do nově uzavřených dohod o provedení práce bude doplněna
mládežnická kategorie, kterou bude mít ten který trenér na starosti. Bylo dohodnuto,
že dojde ke zvýšení odměn z dohod o provedení práce.
Diskutován návrh, že odměny budou diferencované dle časové náročnosti (přípravka
– dvě TJ týdně, žactvo - 3 TJ týdně, dorost a starší - 4 TJ týdně) při současném
zohlednění, zda trenér vede skupinu sám /plný plat/, nebo s jiným trenérem /snížený
plat/.
Představen koncept, ve kterém by se vyšlo z hodinové odměny 300 Kč, kdy při
dvouhodinové TJ a osmi TJ měsíčně by odměna trenéra přípravky činila 4 800,- Kč
měsíčně, odměna trenéra žactva při 12 TJ za měsíc 7 200,- Kč měsíčně a odměna
trenéra dorostu a starších při 16 TJ za měsíc 9 600,- Kč měsíčně. V situaci, kdy několik
trenérů pečuje o jednu tréninkovou skupinu (skupina Michala Krčmáře –
Šplechtnová, Vojtíková; skupina staršího žactva – Ptáčníková, Viplerová, skupina
dorostu a juniorů – Haranta, Pavlíková, skupina mladšího žactva J. Pleschingera –

Maříková) by byla odměna krácena podle předpokládané účasti trenéra na
trénincích. Dotazem bylo zjištěno, že trenérky Šplechtnová a Vojtíková se účastní cca
50 % TJ svojí tréninkové skupiny, trenérky Viplerová a Ptáčníková 2/3 TJ svojí
tréninkové skupiny, trenéři Pavlíková a Haranta ¾ TJ svojí tréninkové skupiny,
trenérka Maříková 2/3 TJ svojí tréninkové skupiny. Bylo dohodnuto, že v tomto
smyslu budou připraveny nové dohody o provedení práce, které budou předloženy
na příští schůzce výboru ke schválení.
Bylo ujednáno, že trenérům mládeže Hahnovi, Kervitcerovi, Vojtíkové, Viplerové,
Maříkové, Litavskému, Šplechtnové, Ptáčníkové, Kudrnovi, Mikundovi, Pavlíkové,
Harantovi, Pleschingerovi bude vyplacena jednorázová odměna splatná spolu s
výplatou za červen ve výši 5 000,- Kč.
Dohodnuto, že trenérům resortního sportovního centra (RSC), kteří nevedou
závodníky nezařazené v RSC, nebude nabídnuto uzavření nových dohod o provedení
práce. V dohodách o provedení práce s ostatními trenéry RSC, vyjma trenéra
Šilhavého, bude podmínka vedení jedné tréninkové jednotky týdně pro oddílovou
mládež nezařazenou do jejich tréninkové skupiny za paušální odměnu 2 400,- Kč
měsíčně. Odměna trenéra Šilhavého bude 3 600,- Kč bez výše uvedené podmínky.
Diskutováno, zda trenéru Litavskému bude nabídnuta nové dohoda o provedení
práce na trenérskou činnost. Ujednáno, že dohody o provedení práce budou
navrženy trenérům Hahnovi, Kervitcerovi, Vojtíkové, Viplerové, Maříkové,
Šplechtnové, Ptáčníkové, Kudrnovi, Mikundovi, Pavlíkové, Harantovi, od 1. 7. 2022.
Ujednáno, že je potřeba doplnit trenérský tým o trenéra žactva, přičemž uvažovány
trenérky Šebrlová, nebo Praxová.
Dohodnuto, že pokud trenér Pleschinger přijme pozici vedoucího trenéra přípravky,
bude mu ponechána stávající měsíční odměna a nabídnuta nová dohoda o provedení
práce od 1. 7. 2022. Pokud tuto pozici nepřijme, nebude mu nová dohoda navržena.
Dohodnuto uzavření smlouvy s Lenkou Masnou na správu datové náplně webu a
instagramového účtu. Hovořeno o potřebě odměnit pracovní nasazení předsedkyně
oddílu a hospodáře oddílu.
13. Různé
Výbor ukládá Matěji Harantovi, aby posoudil pracovní smlouvu M. Krčmáře.
Výbor vyzve Jana Pleschingera, aby se vyjádřil k návrhu výboru zda přijímá post
vedoucího trenéra přípravky.

Skončeno a podepsáno v 19:30 hodin.
Jana Pavlíková

