
ZÁPIS ZE SCHŮZKY VÝBORU ODDÍLU ATLETIKY POLICEJNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU 
OLYMP PRAHA, Z. S. - č. 2023/1 
 
Místo a čas konání schůzky: výbor oddílu se sešel dne 4. 1. 2023 od 16.00 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 29. 12. 2022 publikovanou na webových 
stránkách oddílu atletiky. 
 
 
Schůzka výboru oddílu zahájena v 16.10 hodin předsedkyní oddílu atletiky Naděždou 
Koštovalovou. 
 
Přítomni: 
 
Lenka Masná 
Matěj Haranta 
Jiří Janoušek 
Milan Mikunda 
Naděžda Koštovalová 
Jana Pavlíková 
Jindra Linhart 
 
Zapisovatelem zvolena Jana Pavlíková. 
 
Schválen program schůzky výboru oddílu: 
 
1.       Kontrola hospodaření oddílu 
2.       Trenérské smlouvy 
3.       Ostatní 
 
 
1. Kontrola hospodaření oddílu. Jindřich Linhart seznámil výbor s výsledkem 

hospodaření oddílu za rok 2022. Rozdíl příjmů a výdajů je schodek ve výši cca 
150 000,- Kč, který byl kryt z rezervy vytvořené v minulých letech. Výbor bere 
tuto předběžnou informaci o výsledku hospodaření na vědomí a konstatuje, že 
odpovídá předpokladu a cíli, který si výbor na jaře loňského roku stanovil. 
Konečný výsledek hospodaření bude znám v příštím týdnu.  
 

2. Trenérské smlouvy 
 

Matěj Haranta informoval výbor, že hovořil s Ing. Michalem Krčmářem o 
změně parametrů jeho pracovní smlouvy. Jmenovaný jednání o změně smlouvy 
neodmítnul a bylo dohodnuto setkání v následujících dnech.  

 



Výbor se usnesl na tom, že vyzve trenéry přípravky Patra Šantrocha, Petra 
Fomenka a Kateřinu Machalcovou k diskuzi o úpravě jejich smlouvy, a to 
z důvodu jejich nižší docházky. Výbor navrhuje změnit odměnu z paušální na 
hodinovou v částce 250,- Kč za hodinu. 
 
Výbor uložil Lence Masné, aby vyzvala trenéry Nikolaje Goroškova, Josefa 
Karase a Petra Habáska k avizování jejich tréninků pro oddílové závodníky 
cestou oddílového emailu tak, aby vždy nejpozději v pátek informovali o 
možnosti tréninku v následujícím týdnu. 

 
Výbor se usnesl na tom, že navrhne trenérům Jasefu Karasovi a Petru 
Habáskovi úpravu jejich smluv tak, aby došlo ke změně z paušální na 
hodinovou odměnu, a to z důvodu, aby jmenovaní byli motivováni k častějším 
tréninkovým jednotkám pro oddílové závodníky, než tomu bylo doposud. Výše 
hodinové sazby bude stanovena po dohodě s oběma trenéry. Výbor se 
shodnul, že nebude iniciovat změnu trenérských smluv Nikolaji Goroškovovi a 
Josefu Šilhavému. 
 
Výbor se usnesl na doplnění usnesení ze dne 13. 6. 2022 o smlouvách trenérů 
následovně: Odměna trenéra dorostu a juniorů, jehož skupina má menší počet 
členů, je stejná, jako odměna trenéra přípravky. Menším počtem členů se 
rozumí v případě sprinterů a běžců pět a méně, v případě ostatních tři a méně. 
 
Výbor zvažoval trenérskou smlouvu s Pavlem Kudrnou z důvodu nízkého počtu 
jím připravovaných atletů v mládežnické kategorii. Za optimální počet členů 
tréninkové skupiny běžců/sprinterů považuje výbor deset, za minimální pět. 
Výbor se po proběhlé diskusi většinově usnesl na tom, že pro nadcházející 
období uzavře s Pavlem Kudrnou trenérskou smlouvu se sníženou odměnou 
odpovídající odměně trenéra přípravky a současně ho vyzve, aby rozšířil během 
letošní sezóny svoji tréninkovou skupinu na počet nejméně 5 členů v 
mládežnické kategorii. 
 
Výbor se usnesl na uzavření trenérských smluv s Janem Tesařem a s Milanem 
Mikulášem. Dále výbor schválil uzavření trenérské smlouvy i v následujícím 
období s Alenou Praxovou a s Mirkem Kalousem. 
 
Výbor se většinou svých hlasů usnesl, že s Janem Pleschingerem nebude 
uzavřena trenérská smlouva pro následující období. 
 
Výbor se usnesl, že s ostatními trenéry s platností smlouvy do 31. 12. 2022, 
kterých se netýkají výše uvedená usnesení, budou uzavřeny smlouvy za 
stejných platových podmínek, jako doposud. 

 
3.       Ostatní 
 

Dne 29. 12. 2022 obdržel výbor od Jana Pleshingera výzvu k zaplacení odměny 
za trenérskou činnost za období červenec – září 2022. Výbor se usnesl, že 



s ohledem na skutečnost, že v těchto měsících neměl uzavřenou žádnou 
smlouvu s oddílem, respektive klubem a že oddíl po něm nevyžadoval žádnou 
činnost, nemá nárok na odměnu za trénování, které v té době vykonával o své 
vůli. 
 
Zástupci oddílu projednali s vedením PAS podmínky pořádání halových přeborů 
Prahy ve všech kategoriích a předložili PAS takový návrh smlouvy na pořádání 
těchto závodů, podle kterého příjem oddílu bude vyšší, než původně navrhoval 
PAS. Zástupci PAS se zavázali smlouvu do 10. 1. 2023 uzavřít. Výbor již obdržel 
zápis z jednání PAS, ze kterého je zřejmé, že PAS akceptoval cenovou nabídku 
oddílu na pořádání závodů. 
 
Výbor se seznámil s návrhem smlouvy na pořádání MČR ve vícebojích všech 
kategorií a v chůzi, předloženým ze strany ČAS. Výbor oddílu se většinově 
usnesl, že s tímto návrhem smlouvy nesouhlasí a za navržených finančních 
podmínek MČR ve vícebojích a v chůzi pořádat nebude.  Výbor se usnesl vyzvat 
ČAS o navýšení odměny za pořádání, který kryje i veškeré s tím spojené výdaje 
oddílu, na 170 000,- Kč. Za těchto podmínek závody oddíl uspořádá. 
 
Výbor se dohodnul, že svolá trenérskou radu na den 25. 1. 2023. 
 
Návrh smlouvy s Mizuno na další období bude projednán na příští schůzce 
výboru. 

 
 
Skončeno a podepsáno v 19,10 hodin. 
 
Jana Pavlíková 
 
 
 


